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Pastaruoju laiku užpildyta 
visa kapitalistinė spauda apie 
Morgano pelnus ir nemokėjimą 
taksų valdžiai. Vieni kaltina 
Hooverio valdžią, kad ji leido 
Morganui semti pelnus ir ne
mokėti taksų, o giria RooseveJ- 
tą, kad tas iškėlęs į viršų stam
biausio bankieriaus Morgano 
suktybes. Tas atrodo, kad Roose
veltas būtų geriausiu priete- 
lium darbininkų klasės ir jos 
užtarėju. Ne tik kapitalistinė 
spauda nušviečia ton linkmėn, 
bet ji užnuodija daugelį darbi
ninkų, kurie lengvai tiki buržu
azinei spaudai. Mano, kad Roo
seveltas tai yra tie slastai, kur, 
likosi sugauta stambiausia žiur
kė. Bet taip nėra. Roosevel
tas yra ta skylė, pro kurią len
da visos kapitalistinės žiurkės.

t

Paskirtoji komisija, kuri ty
rinėja Morgano pelnus, ir kodėl 
jis nemokėjo “income” taksų, 
tai tik del svieto akių. Roose
veltas nori pasirodyti dar dau
giau žmonėms ir daugiau dema
gogijos pasėti, žiūrėkite, koks 
aš esu geras, sugavau stambią 
žiurkę, kuri ėdė geriausius grū
dus ir nemokėjo taksų. Nemo
kėjo taksų net per tris metus 
valdžiai. O paskirtoji komisija 
yra taip pat lygiai susitepus to
kia pat smala, kaip ir Morga
nas. Ne tik ji yra susitepus, 
bet ji yra kišeniuje Morgano. 
Nemokėjime taksų dirbo išvie- 
no su Morganu. Kad apėjus tą, 
organizavo naujas kompanijas 
ir joms pardavė šėrus vertės 
$30 po $1. O kurie Šerai buvo 
$67, tai pardavė po $22.50. 
Tuomi naujos kompanijos pada
rė milionus dolerių.

Kadangi visi dirba išvieno, tai 
dabar ta.komisija negali kal
tinti Morganą, kad jis taip pa
sielgė. Senato komitetas nubal
suoja tą viską palaikyti slap
tybėj, kad nesužinotų, kas buvo 
tie partneriai Morgano. Suvie
nyta Korporacija kontroliuoja 
sekamas kompanijas: Niagara 
Hudson Corp., Columbia Gas 
and Electric, Commonwealth 
and Southern, and United Gas 
and Improvement Company. 
Tos kompanijos apima veik vi
sas Suvienytas Valstijas. Tos 
visos kompanijos artimai suriš
tos su Morganu, po Morgano 
pilna kontrole. Ir tų visų kom
panijų ir kitų Morgano valdo
mų, nebuvo mokėti taksai.

Senato komisija ir Roosevel
tas deda pastangas tą dalyką 
greitai užbaigti. Komisija jau 
pareiškė, kad tiesiog nėra gali
ma uždėti mokesčius milionie- 
riams, nes negalima iš jų iško- 
lektuoti. Tam Rčoseveltas pri
taria. Tad. jie skubina grei
tai pravesti: naują įstatymą, kad 
uždėjus taksus ant vartojamų 
produktų —maisto, drabužių ir
t. t. Kas reiškia, kad apsun
kins dąrbinįnkų < klase. jTaįJaįsi 
taksais. Tuom pačiu Kartu kai-’
ba, kad tai btis sukelta: $3^3.00;-! 
000,000 del bedarbių. Taip, jie 
bus sukęri, bet ,jią bus sukelti 
iš pačių bedarbių ir dirbančių 
darb. Tad darbininkan^ nė 
tik kad nėra iš to nabdoš/ bet 
jie yra dar daugiau apsuiikina- 
mi, dar daugiau stumiami į di
desnį skurdą ir badą. (

Išmes 11 Studentų
SEATTLE, Washington. 

—Washirigtono Universite
to bosai grūmoja išmetimu 
iš mokyklos del vienuolikos 
studentų, narių Thursday 
Noon Club. Jiė prasižen
gė ponams tuomi, kad lei
do Jessie Wakefield kalbėti 
apie mainierius ir už juos 
užtarti.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

No. 130 Telephone Stagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Birželio (June) 3 d., 1933 Pavienio Numerio Kaina 3c- Metai XXIII, Dienraščio XV

SO THIS IS THE GOVERNMENT!
r ■

šis piešinys puikiai atvaizdina Morgano santikius su republikonų ir demokratų partijom ir su visais Wash- 
ingtono valdininkais. Visus juos Morganas maitina ir visi jie padeda Morganui tukti.

Nepriima Kaltinimą prieš 
Kruvinuosius Policisius

PERTH AMBOY. — Už 
užpuolimą jaunuolių demon
stracijos ir sumušimą kelių 
darbininkų buvo bandoma 
patraukti teisman kruvi
nuosius ’ policistus. Bet 
miesto valdžios raštinė ne
priima kaltinimų. Tai yra 
bjaurus laužymas piliečių 
teisių.EXTRA!

WASHINGTON. — Vėl
nauja sensacija. Senato ko
misija turinti ant rankų 
Morgano surašą, kuris pa
rodo, kad jis pardavinėjo 
nupigintus šėrus savo fir
mos ne tik Amerikos valdi
ninkams, bet taip pat An
glijos, Franci jos ir Belgi
jos. Sakoma, kad tų šalių 
a u g š t i valdininkai buvo 
Morgano tokioj formoje ap
mokami. Spėjama, kad An
glijos arba Belgijos karalius 
taip pat yra gavęs Morgano I 
dovanų.-' u .-'
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Žemos Algos yra Šal
tinis Prostitucijos 

t.• I •
* ■i ;

Darbininkas Bob Graves 
rašo “Daily Workeryje” iš 
Charlottesville, Va., kad ten 
merginoms temoka 65 cen
tus už 12 valandų darbo 
dieną. Padėtis tokia sunki, 
sako Graves, kad daugelis 
jaunų merginų virto prosti
tutėmis, idant išsigelbėti iš 
bado.

s ŽUVO TRYS ŽMONĖS
SAN FRANCISCO, Calif. 

•—Armijos orlaivis užkliuvo 
į kalną ir nelaimėje v užsi
mušė trys karininkai, o ke
turi sunkiai sužeisti.

SOVIETAI PALEIDO DARBAN DIDŽIAU
SIA PASAULYJ TRAKTORIŲ FABRIKĄ

MASKVA. — Tai dar vie
nas istorinis laimėjimas so
cialistinėj kūryboje. Ofi
cialiai tapo atydarytas ir 
paleistas darban čeliabins- 
ko traktorių fabrikas Ura
lo Kalnų srityje. Tai bus 
didžiausias tos rūšies fabri
kas visam pasaulyje. Kuo
met viskas bus pilnai su

“BAŽNYČIA, VAIKAI IR VIRTUVE’’-HITLE
RIO VALDŽIOS OBALSIS MOTERIMS

BERLYN. — Hitlerio val
džia savo programoje turi 
punktą, kuris ketina duoti 
finansinę subsidiją už apsi-, 
vedimą ir gimdymą vaikų. 
O nevedusieji vyrai ir mo
terys bus apdėti specialiais

LAIMĖJO PERKĖLIMĄ DVIEJŲ SCOTTSBORO 
JAUNUOLIU Į NEPILNAMEČIU VAIKU TEISMĄ
DECATUR, Ala. — Tarp

tautinis Darbininkų Apsi
gynimas privertė teisėją 
Horton; perkelti ‘jaunuolius 
Williams ir Roy Wright į 
nepilnamečių teismą. Tai 
svarbus laimėjimas. Tai 
reiškia pripažinimą; kad tie 
jaunuoliai buvo nelegaliai 
teisiami pirmam teisme ir 
laikomi kalėjime. Juk Wil-

Bus Kempės ir Moterims
WASHINGTON. — Pa- 

nelė Perkins, darbo sekre
torė, ir ponia Rooseveltie-' 
nė bendram pareiškime sa
ko, kad valdžia neužilgo 
pradės steigti verstino dar
bo kempes del moterų taip 
pat. Dvi pirmutinės kem
pės būsiančios įsteigtos New 
Yorko valstijoje* 

tvarkyta, šis fabrikas į me
tus duos 40,000 traktorių. 
Šiemet, manoma) duos apie 
du tūkstančiu traktorių. Vi
soj Sovietų Sąjungoje šis 
svarbus įvykis karščiausiai 
sveikinamas darbininkų - ir 
valstiečių. Fabrikas bus 
vadinamas draugo Stalino 
vardu.

taksais. Moterys bus varo
mos iš dirbtuvių ir fabri
kų. Bandoma sugrąžinti 
senovės moterų pavergimo 
tvarką. Fašistai iškėlė tokį 
obalsį del moterų: “Bažny
čia, vaikai ir virtuvė.”

liams nuteistas ■ mirtin su
kitais jaunuoliais, kaipo pil
nametis. Dabar teismas 
pripažino, kad jis nebuvo 
pilnametis, kuomet buvo 
teisiamas.

Valstybės prokuroras 
Knight sako/ kad jis bus 
priešingas teisimui tų jau
nuolių nepilnamečių teisme.

Darbininkai Laimėjo

CATASQUA, Pa. — Po 
penkių dienų streiko trys 
šimtai General Silk dirbtu
vės darbininkų pilnai laimė
jo streiką. Reikalavo ir ga
vo 30 nuoš. algų pakėlimą. 
Streikui vadovauja eilinių 
narių komitetas.

Išmetė Jaunąją Socialistą 
Lygos Sekretorių

Be jokių ceremonijų tapo 
atstatytas iš vietos Jaunųjų 
Socialistų Lygos nacionalis 
sekretorius George Smer
kiu. Jį išmetė Socialistų 
Patti jos komitetas. Smer
kiu sulaužęs “socialistų dis
cipliną,” dalyvaudamas ben
dro fronto gegužinėj de
monstracijoj ir užstodamas 

‘už Tom Mooney.

Darbininkai Streikuoja

’ EVANSVILLE, Ind. — 
Čionai sustreikavo penkių 
rakandų dirbtuvių darbinin
kai ir reikalauja algų pakė
limo. Iki šiol jie teuždirb
davo po 10 centų į valandą.

Veteranus Rekrutuos į 
Verstino Darbo Kempes

.WASHINGTON. - Vai- 
džios patvarkymu, iki bir
želio 25 d. bus surekrutuota 
į darbo kempes 25,000 eks- 
kareivių. Valdžios agentas 
Hines reikalauja, kad iš 
W a s h i n g. t ono veteranai 
grįžtų namo ir stotų į kem
pes. • Tai šitaip buržuazija 
atsimoka darbininkams, ku
rie imperialistiniam kare 
gynė jos interesus.
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Laimėjo Algą Pakėlimą

GLOVERSVILLE, N. Y.— 
Čionai dviejose pirštinių ir 
odos dirbtuvėse darbinin
kai streikavo ir laimėjo al
gų pakėlimą ant 10 nuoš.

Streikuoja 1,200 Darb.
GREENVILLE, S. C. — 

Čionai išėjo į streiką apie 
dvylika šimtų Ware Shoals 
Manufacturing dirbt uvės 
darbininkų. Reikalauja al
gų pakėlimo^ >

VOKIETIJOS SOCIALDEMOKRATU VA
DAI PADEDA HITLERIUI IR JO TERO

RUI PRIEŠ DARBININKU KLASE
Ateinančios iš Europos Žinios Patvirtina “Laisvės” ir Kitą 

Komunistinių Laikraščių Tvirtinimus, kad Vokietijos So
cialdemokratų Nelemti Vadai Aktyviai Talkininkauja 
Kruvinajai Hitlerio Valdžiai

Vis daugiau ir daugiau 
gauname žinių apie Vokieti
jos socialdemokratų parti
jos vadų darbus prieš dar
bininkus. Vis daugiau pa- 
aiški, kad jie, vadai, dar 
kartą pardavė darbininkus 
buržuazijai ir pagelbėjo 
kruvinosioms hitlerio gau
joms įvesti terorą prieš 
darbininkų klasę.

Siūlosi Fašistams už 
Talkininkus •

Štai Rytinės Prūsijos 
Stuhm distrikto naujai iš
rinktos tarybos socialdemo
kratai nariai prašė hitleri
nių, kad šie leistų dalyvau
ti socialdemokratus jų ko- 
kuse (frakcijos susirinki
me). Siūlėsi “kaipo sve
čiai.”
Socialdemokratai Sveikino 

Budelį Hitlerį
Copenhageno dienraščio 

“Politiken” korespondentas 
raportuoja apie reichstago 
susirinkimą, kuriame pirmu 
sykiu kalbėjo kruvinasis 
Hitleris. Jis sako: “Visi at
stovai pašoko iš savo krės
lų, net ir socialistai. Tas 
sukėlė didžiausį sujaudini
mą. Kuomet socialistai pa
kilo, visos šviesos tapo ant 
jų atkreiptos.”

Fordo Kompanijos Vertė

Šiandien Fordo automobi
lių kompanija yra verta 
$628,344,180. Palyginus su 
pirmesnių stoviu, kompani
jos vertė sumažėjus ant 
$57,000,000.

Atkels Nusiginklavimo 
Konferenciją

t t ’ , ‘ ' • I

GENEVA. — Susirinkę 
imperialistinių valdžių at
stovai nutarė atidėti trim 
savaitėm taip vadinamų nu
siginklavimo konferenciją. 
Konferencijos sesijos bus 
pertrauktos nuo birželio 10 
d.

Verčia Darbininkus 
Skebaut

ST. LOUIS, Mo. — Prie 
Mississippi upės uosto su
streikavo šimtas juodvei- 
džių darbininkų. Valdžia 
rekrutuoja bedarbius ir ver
čia juos laužyti tą streiką.

Neapsakomai n u d ž iu go 
Hitleris ir jo kolegos, pama
tę socialdemokratus šitaip 
pasielgiant. Rankomis karš
tai pradėjo “plot pats Hit
leris ir kunigaikštis. Tie 
plojimai buvo del socialis
tų.”

Socialistai a t s i s t o jimu 
sveikino kruviną Hitlerį. 
Hitleris ir net kunigaikštis 
karštai plojo socialdemo
kratams už atėjimą talkon.

Balsavo už Hitlerį
Socialdemokratų reichsta

go frakcija savo susirinki
me gegužės 17 d. nutarė bal
suoti už Hitlerio rezoliuci
ją. Holandų socialistų cent* 
ralinis organas “Het Volk” 
apie tai rašo: “Kiti reich
stago nariai (socialdemok
ratai), kurie nesutiko su di
džiuma socialistų reichsta
go kokuse, manė, kad jie tu* 
ri pasiduoti daugumos tari
mui. Iš viso 70 socialistai 
reichstago nariai dalyvavo 
reichstago sesijoje it visi 
balsavo už Hitlerį.”

Atsimenate, tuojaus * po 
Hitlerio prakalbos reichsta
ge, “Laisvė” rašė apie tą 
kruviną socialdemokratų va
dų išdavystę. Dabar ta
tai patvirtina patys social
demokratų laikraščiai.

Prekybos Susmukimas

GENEVA. — Tautų Ly- 
gos raportas parodo, kad 
pasaulio prekyba per pir
mutinį šių metų bertainį 
buvo tik $5,381,000,000 ver
tės, arba tik 35 nuoš. 1929 
metų pirmo bertainio pre
kybos.
.. —.   .................— — ■■ I  ................... .. I, ,l ,g

LDSA 1-mo Apskričio Kon
ferencija ir Piknikas

LDSA I-mo Apskričio 
konferencija ir piknikas 
įvyks 4 d. birželio (June), 
Meadow Grove Parke, pas 
Vaičionį ant f ar mos, 
Cranford, N. J.’ Konfe
rencija prasidės 10 vaL 
ryte, piknikas 12 vai. die
ną.

Piknike kalbės d. K. B. 
Karosienė ir, gal būt, d. 
Šukienė.

Dainuos Bangos Choras 
iš Elizabeth, N. J., vado
vaujamas W. Žuko.

Dainuos Sietyno Cho-, 
ras iš Newark, N. X, va
dovaujamas B. šalinaites.
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* MŪSŲ ANGLIŠKAS SKYRIUS
Draugai skaitytojai, aišku, būsite pastebėję vakar die

nos mūsų laikraščio laidoj naują žingsnį, padarytą reika
le mūsų angliško jaunuolių skyriaus. Šis skyrius dabar 
yra taip sakant savystovis, savaime laikraštukas, kuris 
galima .’išsiimti ir laikytis atskirai komplektuose.

Tai padaryta tikslu, kad paskleidus daugiau darbinin
kiškos propagandos tarpe lietuvių darbininkų jaunimo, 
kad sukonsoiidavus mūsų jaunimo spėkas organizaciniai,; 
kad patraukus daugiau jaunų darbininkų prie mūsų 
spaudos, mūsų judėjimo. - ; i • . -

Nereikia sakyti, kad šis skyrius dar vis turi silpnų pu
sių. Tai žinome. Jo silpnosios pusės išsigyvens, kuomet 
visas jaunųjų darbininkų judėjimas sustiprės. Angliš
kas jaunuolių skyrius, kaip ir visa darbininkiška spauda, 
tiktai tuomet bus naudingas, geras, gyvas ir tikrai bol
ševikiškai pastatytas, kuomet judėjimas bus tokiu. Tuo 
būdu gerinimas angliško mūsų dienraštyj (ir “Vilnyj” ir 
Tiesoj”) jaunuolių skyriaus yra tampriai sujungtas su 
gerinimu ir didinimu viso mūsų jaunuolių organizacinio 
judėjimo.

Atsiminkim, kad jaunuolių judėjimas pas lietuvius dar
bininkus pradėtas organizuoti masine papėde į atskiras 
kuopas tiktai su įkūrimu Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo, kas buvo dar visai nesenai. Mūsų chorai, kur jau
nimo turime labai daug, iki šiol mažai kreipė domesio į 
jaunuolių reikalus, kaipo tokių. Jaunųjų Komunistų Są
jungoj lietuvių jaunuolių dar visai, palyginamai, nedaug 
tebėra. Tik pastaruoju laiku pradedame užkariauti dau
giau jaunų draugų , ir draugių ne tik masinėm organiza
cijom, bet ir Jaun. Kom. Lygai.

Lietuviai darbininkai, tėvai ir motinos, privalo para
ginti savo vaikus skaityti jaunuolių anglišką skyrių, tel
pantį “Laisvėje”. Ne tik skaityti, betTr į jį rašyti] Te
gul jūsų vaikai rašo, kas, jų manymu, gero ar negero, 
šitam skyriuj. Tegul jį įkaito] o perskaitę, Jai paduoda; 
kitiems jaunuoliams, .(Jiy’bjnynkanis bei studentams. < ■

To neužtenka, Raginkit savo vaikus stoti į darbinin
kų organizacijas, kaip Lietuvių Darbininkų Susivieniji
mą (steigti atskiras LDS jaunuolių kuopas, kur jų nėra), 
chorus, Jaunųjų Komunistų L^gą. Su birželio menesio 
15-ta diena LDS skelbia speciališką vajų priėmimui jau
nuolių., Per jį bus numažinta įstojimas, papigintos įsto
jimo sąlygos. Darbininkai tėvai turėtų pasinaudoti 
proga.

Pagaliaus, ir tai labai svarbu, Laikinasis Lietuvių Jau
nuolių Komitetas šaukia nacionalę lietuvių jaunuolių 
konferenciją, kurioje bus patiekti pagrindai tolimesniam 
ir platesniam organizaciniam lietuvių darb. jaunimo dar
bui. , Konferencija įvyks liepos menesio 3 dieną. Kiek
viena lietuvių darbininkų draugija, choras, bei kitokia 
organizacija, turinti savo tarpe jaunuolių, turėtų pasiųs
ti kiek galint daugiau atstovų į šią konferenciją, kuri 
atsibus Brooklyne. Nuo konferencijos pasekmingumo 
priklausys ne tik mūsų angliškų skyrių gerinimo klau
simas, bet ir visas.mūsų jaunuolių organizavimo ir stip
rinimo darbo pasekmingumas.

• I . . r» S » I» • . .« i » , , ; i

didžiu (Sovietų Sojungos-proletariato pasišventimu. Gre
ta nepaprastų trūkumų, aky vaizdo j didžiųjų skerspait 
nių, paliktų šimtmečių caristinio viešpatavimo, Sovietų 
Sąjungos, proletariatas, vadovybėj leninistines Kompar
tijos, pastatė naują milžiną!

Pasauline plotme Čeliabinsko fabriko atidarymas svar
bu tuomi, kad, štai, kuomet visas kapitalistinis pasau
lis griūva, kuomet toki, pav., International Harvester ag
rikultūros mašinerijos fabrikai tebestovi tušti; kuomet 
vis daugiau ir daugiau fabrikų uždarinėjama^ tai Sovie
tu Sąjungoj, kur valdo darbininkų klasė, nauji gigantai, 
nauji milžinai atidarinėjami ir leidžiami darban!

Štai, kodėl pasaulio imperialistai, kaip vilkai, staugia 
prieš Sovietų Sąjungą. Štai, kodėl imperialistų; šunyčiai, 
įvairūs reformisįinių darbo unijų biurokratai ir social- 
fašistai eina imperialistams talkon. Štai, kodėl net ir 
“mūsiškiai” lietuviški Prūseikos ir Butkai karts nuo kar
to amtelia prieš Sovietų Sąjungą, prieš Komunistų Par-' 
tiją! ' •' \

Kapitalištinis pasaulis įra, o socialistinis kyla! Todėl 
dideli ir maži kapitalistų šunyčiai daro viską, kad socia
listiniam pasauliui pakenkus ir gelbėjus kapitalistinį. Jų 
darbas bus veltui! - i < ; i

APŽVALGA
X

PALYGINKITE!
Birželio mėnesio 1 dieną, čeliabiriske, Uralu rajone, 

Sovietų Sąjungoj, tapo oficialiai atidarytas naujas, di
džiausias tos rūšies pasaulyj traktorių fabrikas. Šis f&-‘ 
brikas gąmins 60 arklių pajėgos1 traktorius. Į metūs; ga
myba sieks 40,000 traktorių. Bet šięmet, iki viskas įsi- 
eis, numatoma .pagaminti tiktai £000 traktorių.,,Sovietų 
žmonės* turitįt laikosi tos Iniibhttmės, kad geriau planas 
perviršinti, negu; nedabaigti, tpęlel ir tokias kvotas ski
riasi. ' ♦ - ;; ' 1 •• .

Čeliabinsko traktorių fabrikas yra trečias savo didu
mu tos rūšies fabrikų" Sovietų Sąjungoj,. Kiti du, jau 
pasekmingai veikią traktorių fabrikai, yra. Stalingrado 
(su 144 traktoriais dieninės^ gamybos) ir Charkovo—su 
120 traktorių dieninės gamybos šiuo tarpu. Be to, Rau
donasis Putilovo fabrikas Leningrade gamina nemažai 
traktorių.
• Šis Čeliabinsko fabriko atidarymas, be‘ abejo, turi ne
paprastair didelės reikšmės ne tik Sovietų Sąjungai, bet 
visam pasauliui. Sovietų Sąjungai svarbu, nes tai bus 
didelis pasistūmėjimas pirmyn žemdirbystės pakėlime; 
tai sustiprins socialistinį žemės-ūkio sektorių. Tai dar 
vienas įrodymas milioninėm kolektyviečių > ir pavienių 
valstiečių masėm, kaip Sovietai rūpinasi pakėlimu žem- 
dirbystėsi ‘ . < s ..

Šis Čeliabinsko fabrikas, kaip ir kiti Sovietų Sąjungos 
gigantai, reikia nepamiršti, buvo pastatytas nepaprastai
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Kova Prieš Vokietijos Fašizmą 
ir Europinis Kongresas j

Patvirtino, Bet Kaip? i “Darbininką Žodis” Eina
Pranešama,, kad ŠLA pil-jDll Kartu į Mėnesį 

domoji taryba, pastarajame , ....
savo suvažiavime, kuris įvy
ko gegužės 29 ir 30 dd., už
tvirtino J. Viniką SLA cen
tro sekretorium. Vinikas, 
kaip žinia, gavo daugiau 
balsų už Raginską pasta
ruosiuose referendumo bal
savimuose. Dabar prisiėjo 
tiktai jį užgirti ir prisieg- 
dinti. Kadangi seimo šiuo 
tarpu nėra, lai .pild. taryba 
tai pasiėmė atlikti.

Nereikia, tačiaus, manyti, 
kad tasai “užgyrimas” taip 
-lengvai buvo padarytas. Tie 
asmenys,, kurie1 ’originaliai 
stojo už Raginską, ir šiuo, 
tarpu balsavo prįeš Viriiką. 
Jais yra: Mikalauskas, Sta- 
nislovaitis ir Januškevičia. 
Visi trys jie laikėsi tos nuo
monės, kad Vinikas buvo su
spenduotas. Jam buvo net 
teismas nesenai suruoštas 
(apie tai buvo ^Laisvėj” ra
šyta). Todėl jie balsavo 
prieš Viniko užgyrimą. Už 
Viniką balsavo: Gegužis, 
Gugis, Mockūs ir Vitaitis 
(pastarasis tik laikinas se
kretorius).

Iš šitos gegužinės politi
kos mums išrodo misterija! 
Atsimenam, kuomet Vitaitis 
buvo paskirtas ' laikinuoju 
sekretorium, tai buvo saky
ta, kad jis neturės jokio 
sprendžiamo balso pildomo- 
jojztaryboj, o tiktai atlikdi- 
nės techniškus darbus. Tai 
kaip čia ir iš kur jis pasi
gavo šitą dabar teisę ir pild. 
tar. posėdžiuose balsavo?^ ■

Šitaip elgdamiesi, geguži
niai su mįkalauskiniais; dar. 
daugiau išvys nąrįų iš or
ganizacijos. -: Bjauriausias 
jų pasielgimas !buvo įsu 'd. 
Miliaūskų, kuomet jie atme
tė jo kaųdidatūięą, pastaty
dami Viniką su Raginsku. 
Tas labai- daug narių išgai
niojo dš SLA, daug organi
zacijai pakenkė. Dabar ei
na darjoliūu ! s

Vinikas jau užėmė sekre
toriaus vietą. Ką dabar da
rys Ragirisko šalininkai, lie
kasi palaukti ir pamatyti. 
Seniau jie grūmojo valdiš
kais teismais Jiems, ;' kurią 
drįstų Viniką padėti sekre
torium. . y, i

Vienas aišku, ši visa ko? 
šeliena; kurią1 išviirė. fašis- 
tijada SLA, 
kaštuos!

Kanados lietuvių darbi
ninkų laikraštis “Darbinin
kų Žodis” jau pradėjo eiti 
du sykiu į menesį. Savo 
num. 6-tam (už birželio 1 
d.) laikraščio redakcija pra
neša, kad vajus, kuris buvo 
vestas už sukėlimą reikia
mos finansų sumos ir tam 
tikro skaičiaus prenumera
tų (125 išviso), veikiausiai, 
nebus išpildytas iki raidei, 
bet tai nėra todėl, kad 
draugai nebūtų dirbę. Buvo 
tam ir kitų priežasčių. Pav.:

Sykiu su “Darbininkų žo- 
'džio” vajumi buvo' tarptauti
nių vajų, kuriuos reikėjo bū- 
tiriai paremti.' Pi4ie to', nemaJ 
žą dalį darbininkų sulaikė 
nuo parėmimo “Darbininkų 
žodį” mūsų priešai, pranašau
dami, kad “Dž” tuoj “sustos,” 
kad pinigai renkami “redakto
riams automobiliams pirkti” ir 
panašiai. Daugelis paklausė 
tų melagių.

Tačiaus,
Nors kvota neišpildyta ir 

dvisavaitinio “D.ž.” reguliaris 
išeidinėjimas n e u ž t i krintąs, 
bet pradedame su šiuo nume
riu leisti du kartu į mėnesį 
draugais ir draugėmis pasiti
kėdami, kad jūs neįeisite “Dar
bininkų žodžiui” žengti atgal. 
Mes manome, kad dąrbuosi- 
tės ir užsibaigus vajui ir tą 
kvotą užbaigsite pirm to, kuo
met skelbsime vajų del savaiti
nio.

' Raginame Jungtinių Val
stijų lietuvius darbininkus, 
norinčius artimiau susipa
žinti su Kanados darbinin
kų judėjimu, užsiprenume
ruoti “Darbininkų Žodį.” 
Kairia tiktai $1 ' metalus. 
Ąntęašas: 706, Richrnond 
St.,) W.r Toronto, Ontario, 
Canada, s u . . , <

Fašistų teroras tebesiaučia 
Vokietijoj. Fašistų aukomis 
yra suvargę ir'alkani darbinin
kai, visas proletariatas. Sykiu 
yra persekiojami žydai. Pas
kutinis žygis prieš juos, tai 
kad žydams atimta teisė turėti 
žemės. Tik vyriausias vaikas 
ir “gryna,’;’ tai yra be žydų 
tautos priemaišo, gentkartė te
gali būti žemės paveldėtojais.

Pačią kultūrą fašistai nai
kina. Berlyne jie sudegino 
40,000 knygų, kaipo negana 
vokiškai-patriotiškų. •

Darbininkų kankinimai ir 
žudymai tęsiasi; kasdien ran
dama jų lavonų; o kad paslėp
ti savo žmogžudystes, tai fa
šistai paskelbia tuos darbinin
kus “nusižudžiusiais.” Gali
ma būtų paduoti šimtus pa
vyzdžių tokių kankinimų ir žu
dymų. Bet užteks kelių, kad 
parodyti fašistų terorą.

Draugai Ernst Thaelmann ir 
Torgler, Vokietijos Komunis
tų Partijos vadai, areštuoti, 
įmesti į kalėjimą, kankinami; 
su jais niekam neleidžia pa
simatyti. Ir jų likimas dar po 
šiai dienai nežinomas.

Vieną kartą policija rapor
tavo, kad pabėgęs komunistas 
tapo sugautas; jis buvo ko
kiu buku įrankiu taip sužeis
tas, kad turėjo būt nuvežtas į 
ligoninę; ir klausimas, ar jis 
pasveiks.

Laike politinių debatų vie
nas darbininkas buvo pašautas 
iš užpakalio. Užpuolikas pa
bėgo. Šveicarijos spauda ra? 
portavo, kad tą darbininką už
puolė trys fašistai. Nors keli 
žmonės tatai.matė, bet policija 
nuduoda, būk jai-. užpuolikai, 
nežinomi ir :negalima esą jų 
surasti.

Kuriems pavyko pabėgti iš 
kalėjimų, jie praneša apie 
žiauriausius ten kankinimus; 
be kitko, politiniai kaliniai bū
na taip plakami, kol jie lieka 
nepanašiais į žmones.
Priešfašistinis ^Judėjimas Auga

Nežiūrint tokio bjauraus fa
šistų teroro, revoliucinis veiki
mas, vadovaujant Komunistų 
Partijai, auga ir skleidžiasi 
per visą šalį. Nelegališki ko
munistų laikraščiai leidžiami 
ir tūkstančiai egzempliorių iš
platinami. Viename mieste, 
Bielefelde slaptų komunistinių 
laikraščių cirkuliacija pakilo 
nuo 300 iki 
rių.

Lindene, 
darbininkai
šistų mušeikas ir suplėšė jų 
vėliavą. Goslare komunisti
niai darbininkai netraukė fa
šistų vėliavą nuo unijos patal
pos, nors* reformistiniai unijos 
viršininkai bandė darbininkus 
nuo to sustabdyti.

Dirbtuvėse priešfašistinė ko
va auga.* Darbininkai nepasi
duoda fašistams.- ■

Gummi-Elbe dirbtuvėje 200 
jaunų moterų darbininkių iš
ėjo į pusės valandos protesto 
streiką, protestuodamos, kad 
buvo paleistas komunistas dir- 

’btuvės kuopelės' pirmininkas.
Į Seile ir Eisler dirbtuvę 

fašistai atėjo areštuoti du re-

1,000 egzemplio-

prie Hanoverio, 
užpuolė šešis fa-

voliuciniu darbininku. Bet dar
bininkai išmetė fašistus lau
kan ir policija nedrįso areštuo
ti tų darbininkų.

Giessen miesto fabrike, Co
logne Radium dirbtuvėje, Mo
eller dirbtuvėje, Germania lai
vų statymo bei taisymo fabri
ke buvo areštuojama komunis
tai ii tūli socialdemokratai 
darbininkai. Kožname iš tų 
fabrikų darbininkai paskelbė 
protesto streiką ir privertė fa
šistus paliuosuoti areštuotus 
darbininkus. •

Viršminėti yra tik keli iš 
daugelio pavyzdžių. Kasdien 
s t r e i k ai ir demonstracijos 
prieš fašistus tęsiasi.

Komunistui Įtaka Didėja
Dirbtuvių rinkimuose vis 

daugiau komunistų lieka išrin
kta į fabrikines kuopeles arba 
vadinamus branduolius. Septy
niose dirbtuvėse per tokius 
rinkimus komunistai gavo 168 
balsus i? 10 vietų; social-de- 
mokratai—131 balsą; vadina
mi revoliuciniai surašai—dvi 
vietas, 395 balsus; reformistai 
—7 vietas, 204 balsų; fašistai 
7 vietas, 227 balsus.

Premak dirbtuvėje komunis
tai per rinkimus gavo pusę 
visų balsų. Didžiausioj kai- 
zerininkų spaustuvėj Berlyne, 
“Deutsche Tageszeitung” dar
bo unijos kandidatai gavo 
430 balsų, o fašistai tiktai 54 
balsus.

Essene, nežiūrint, kad širs
tai komunistų buvo areštuota, 
tačiaus revoliucinių darbinin
kų kandidatai liko nominuoti 
rinkimuose į .‘‘branduolius” 25 
-kiose kasyklose iš 32-jų. Han- 
oyeryj 12 darbo unijų nubalsa
vo prieš fašistinę kontrolę dar
bo unijų judėjime.

Stettine prieplaukos darbi
ninkai turėjo priešfašistinę de 
monstraciją, kuriai vadovavo 
komunistai. Daug ir social
demokratinių darbininkų daly
vavo šioj demonstracijoj. 41 
darbininkas tapo areštuotas.

Tūkstančiai socialdemokra
tų darbininkų įsirašo- į nelega- 
lišką Komunistų Partiją. Darm 
stadte- visa vietinW socialdemo
kratų organizacija prisirašė 
prie Komunistų Partijos.
Tarptautinis Augimas Prieš- 

fašistinio Judėjimo
Priešfašistinis veikimas ky

la ne tik Vokietijoj, bet ir vi
same pasaulyj, 
veik 
mieste
prieš fašizmą.
gūžės 10 d. 
bendro fronto 
dalyvavo 250,000 žmonių.

Londone demonstravo 50,- 
000 prieš fašizmą, visoj gi 
Anglijoj—šimtai tūkstančių. 
Paryžiuje 70,000 darbininkų 
maršavo ir demonstravo prieš 
fašistų terorą Vokietijoje.

Komunistų Partijoips Skan
dinavijos šalyse pasisekė iš
budinti mases prieš fašizmą. 
Į Skandinavijos prirengiamąjį 
priešfašistinį kongresą atsiun
tė savo delegatus ir streikuo
janti Švedijos jūreiviai. Eilė
je Norvegijos miestų buvo su- 

Į šaukta priešfašistinės konfe
rencijos ir delegatai išrinkti 
į kongresą.

Kopenhagene general is mū
rininkų mitingas priėmė rezo
liuciją, išreiškiant solidarumą 
su kovojančiais prieš fašizmą 
Vokietijos darbininkais ir ra
ginant visus darbininkus, be 
partijinių skirtumų, prisidėti 
prie kovos prieš fašizmą.
Rinkimai į Europinį Kongresą 

Prieš Fašizmą
Europoje šiomis dienomis 

įvyksta priešfašistinis kongre
sas. Organizacinis kongreso

kožname 
būna

nariams daug
t

dP

Jaunuoliai Užvaldė
LDS 2-rą Apskritį

“Vilnis” praneša, kad šio
mis dienomis. Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 2-ro 
Apskričio Komiteto posėdyj 
tapo perrinkta valdyba. Pa
sak korespondento praneši- 
mu, 1 .

• Į 2-ro Apskričio valdybą ta
po išrinkta šie draugai: pir
mininku C. -ApolSkis (jaunuo
lis), vice ’ pirm. d. Mikdlaitis, 
prot. rašt. J. C. Mitchell, fin. 
rąšt. d. L. Kutraitė (jaunuo- 
lė),’iždininku d. šešelgis ir or
ganizatoriai. ;d> Remeikienę ir 
Tex žebraitis (pastarasis jau
nuolis). Į pastovią biznio ko-

misiją išrinkta d. šimkiūtė.
Vadinasi, keturios svarbios 

vietos Apskričio Komitete 
tenka jaunuoliams. LDS 
2-ras Apskritys labai svar
aus, nes jis didelis—didžiau
sias visam LDS Susivieniji
me.

Smagu, kad mūsų.jauni 
draugai imasi už svarbių 
darbų organizacijose. Se
nieji veikėjai turi jiems vi
sur padėti!

Amerikoje 
didesniame 

demonstracijų 
New Yorke ge-
priešfašistinėje 

demonstracijoje

biuras iš Kopenhageno prane
ša, kad Čekoslovakijos valdžia, 
kurioj randasi ir socialistą*, 
uždraudė laikyti priešfašistinį 
kongresą Ęragoje tos šalies’ 
sostinėje. Už tai kongresas 
tapo atkeltas į birželio 4-5 d.-,, 
ir bus laikomas Kopenhagene-.

Į tą europinį priešfašistinį 
kongresą Paryžiaus 8,000 au? 
tomobilių streikierių išrinko 
du savo delegatus. ‘Ciūriche, 
Šveicarijos Metalų Pritaikytojų 
ir Laikrodininkų . Unija viem ? 
balsiai nutarė pareikalauti, ’. 
kad reformistįnės unijos..ir 
raudonosios unijos turėtų ben
drą demonstraciją prieš fašiz
mą. Savo unijos skyriaus pre
zidentą jie taipgi išrinko de,- 
legatu į priešfašistinį kongre
są.

Austrijoj, Saargrube kasyk
los darbininkai ir Hetschek ce
mento fabriko darbininkai iš
rinko delegatus į minimą kon
gresą. Taipgi išrinkta daug 
delegatų nuo kitų dirbtuvių 
darbininkų ir kultūrinių jų 
organizacijų ir vyksta į tą tarp 
tautinį priešfašistinį kongre
są.

Elzas-Lotaringijoj ir Saar 
klonyje mainierių atstovai sa
vo konferencijoj ragino visus 
kasyklų darbininkus mobili-, 
zuotis i priešfašistinį kongre
są. Varšavoj išrinkta į jį 30 
delegatų, ir per visą Lenkiją 
yra renkami bei išrinkti dele
gatai į tą kongresą, nepaisant : 
pavojaus iš Pilsudskio fašistų 1 
pusės. *

Anglijoj šeši :bendro fronto, 
mitingai parėmė priešfašistinį- 
kongresą. Daugiau ir dhugiau^ 
Unijų rinkė- delegatus' į kon- • 
grešą.' 1 Net viršininkai Anglį- i 
jos Rakandų Darbininkų Uni
jos, Chemikalų Darbininkų 
Unijos, Anglijos Garvežių Ma
šinistų Unijos, Amalgameitų 
Inžinierių Unijos ir Popieriuo- 
tojų Unijos atsišaukė į darbi
ninkus, kad remtų Europos 
priešfašistinį kongresą.

Londono unijistų konferen
cija, kurioj dalyvavo delegatai 
nuo 60 unijų, Londono busų 
vežikai, audėjai Lockwood 
dirbtuvėj ir Neprigulminga 
Darbo Partija, išrinko po de
legatą į priešfašistinį kongre
są.

Brown, centro sekretorius 
Anglų Generalės Lauko Dar
bininkų-Unijos, tapo išrinktas 
delegatu į kongresą. Studen
tų Federacija, prie kurios pri
guli šešiolikos- universitetų.; 
studentai, siunčia delegatą į 
priešfašistinį kongresą. Londo
no Jaunųjų Darbininkų kom 
ferencija išrinko u u delegatus 
į kongresą.

Glasgowe 7,000 darbininkų 
per savo demonstraciją nuta
rė pasiųsti 7 delegatus į mt- '. 
nimą kongresą. ‘ ...

Buchareste, Rumunijoj/ kilo 
didelis susidomėjimas priešfa- 
šistiniu kongresu, nežiūrint, 
kad nėpersbnai streikavusie
ji Rumunijos gelžkelių darbi?, 
ninkai buvo sušaudomi.

Vokietijoj ėjo * energingas 
darbas'delei išrinkimo delega
tų į priešfašistinį kongresą. 
Berlyhė delegatai nuo fabrikų 
darbininkų, krautuvių ir darbo 
biržų jau senokai išrinkti. Vihš 
30 mitingų buvo tuo tikslu ąį7 
laikyta laivuose. Uostų darbi
ninkai išrinko savo delegatus 
ir surinko užtektinai pinigų, 
kad apmokėti trijų delegatų 
kelionės lėšas. Pajūriniai ap
skričiai iš viso ‘ išrinko 10 de
legatų. Septyni delegatai iš
rinkti iš Ruhr, trys nuo ge
ležies fabrikų darbininkų, , du 
iš kasyklų ir vienas iš didel.ės 
audyklos. Chemikalų darbi? 
ninkai Central in ė j e Vokietijoj;

(Pabaiga ant 4-to pusi.) >

)



šeštadienis, Birželio 3, 1933

Ei, Eikšiakit, Brolužiai
Ei, eikšiakit, brolužiai, į būrį,

► Susikaupkime savo jėgas,
Ir gaisrus mes širdy susikūrę, 
Eikim arti mūs darbo vagas.

Mes per metų metus snūduriavom, 
Nežiūrėjome savo teisių, 
Prieš vergiją visai nekariavom, 
Savo darbo nepaisėm vaisių.

Mūsų darbo vaisius sunaudojo 
Dykaėdis ponelis lepus, 
Mums gyvybę padėjus del jojo, 
Mus gabeno į šaltus kapus.

Mums nei “ačiū” žodelio netaręs 
Užu turtą, gerybes gautas, 
Mūsų dukteris sau susivaręs, 
Kelia orgijas—bjaurias puotas...

Ei, eikšiakit, brolužiai, skubėkit, 
Padarykime galą skriaudoms, 
Mūs gyvybė brangi—jos nedėkim 
Šios beteisės “teisėms” nuskirtoms.

Susitelkim į didįjį būrį,
Savo klasės sujungkim jėgas, 
Bendrą gaisrą širdysna sukurę, 
Eikim arti Komunos vagas!

Buolio Sūnus.
22-11-29.

Permaina Amerikos Judžiuose
Amerikos judžiuose įvyko ne ideologinė 

permaina, bet tam tikra priemaiša, kurios 
pagelba bandoma pritraukti daugiau žmo
nių, nes ta nuolatinė meilė, judžių direkto
riaus nustatytas romansas,—atbukino lanky
tojų protą ir jausmus ir dalinai, galima sa
kyti, biznis dėlto sumažėjo. 1 J

Kad pakėlus judžių lankytojų skaičių, tai 
dabar ėmė rodyti vis daugiau paveikslų su 
raistų žvėrimis, visokiais šliaužiais ir dirbti
niais prieš-istoriniais driežais, kurie sukelia 
daugiau žingeidumo lankytojų akims, sutei
kia didesnį šiurpulingumą matomiems vaiz
dams.

Judžių direktoriai sako, būk “žmonės to 
nori ir mes jiems tą duodam.” Tačiaus visi 
tie rodomi laukiniai judrių įvykiai surišti su 
meile, kuriuose net gorilos sekioja gražuo
les; pamatę jas, sutrauko plieninius pririši
mo pančius; pasigriebę jas, lipa ant augš- 
čiausių bokštų, kad kitas gorila-žmogus jų 
nepasiektų. Tą matėm “King Kong” pa
veiksle’. Tai aiškus pateisinimas augštos 
klasės džentelmanų išgverusių lytinių gašlu
mų, kad va žiūrėkite: gorila ir tai supranta, 
kas gera ir gražu; tai kam jūs mums išmė- 
tinėjat ir po teismus tampot, sugavę užlai
kant dailias meilužes ir mokant joms riebias 
algas? Mes civilizuoti, baigę universitetus 
vyrai, ir vesim mužikų gyvenimą su viena 
motere; juk tai pažeminimas mūsų augštos 
garbės, gamtinių teisių, kurios daugiau linkę 
prie daugpatystės, negu vienpatystės! Tegu 
vienpatystės ir auginimo šeimynų klausimu 
užsiima moralistų organizacijų komitetas, 
nes į jį įeina seni ir jau atgyvenę jaunystės 
Š'turmingumo dienas. Mes gi esam pilnam 
subrendime, tai kas čia tokio, kad zujam 
su visom ? Pasensime, įsirašysime į moralis
tų organizacijas; drošime tada prakalbas, 
sakydami, kad gražuolių sekiojimas yra 
peiktinas dalykas. Dabar gi matot, gorilos 
ir tos plėšia milžiniško driežo žandus, kad 
jis nesuėstų tokio gražaus ir malonaus gy
vūnėlio, kuris mus veda į bankrutą ir so
cialius nesmagumus. Bet jis vis tiek gražus 
ir nėra sarmatos del jo susitikti teisme su 
pačia ir pasakyti:

“Gerą rytą, ponas teisėjau. Aš atėjau 
čia, kad jūsų didybė uždėtų antspaudą, kad 
š* ypata, kuri stovi šalia manęs, priklauso 
man; o mano pačiai, tai senai raganai, už
mauk puodą ant galvos, ir Tegu ji eina sau. 
Užlaikymą jąi duodu. Aš nenoriu, kad ji 
būtų nuskriausta, nes pridedu kelis desėt- 
kus tūkstančių dolerių ir ji, turėdama pi
nigų, ponas teisėjau, pasipuoš ir paskui ją 
zylios kiti. Aš jos gyvenimą permainau, 
paįvairinu; aš nepavydus, ūžkim, kol dar 
galima, nes už dienos kitos gali būti ir mū
sų visiems smagumams visiškas kaput.”

Taigi tame paveiksle, buržuaziniam me
ne, kuriame norėjo išaugštinti gražuolę, pa
rodyti modernišką judžių techniką, per savo 
žioplumą atidengė dar aiškiau parazitų gy
venimo siekius. Nes, kaip patarlė sako: 
Ką dieną mislija, tą naktį sapnuoja. Taip 

ir čia: Kokį gyvenimą veda, tokį ir judžiuo
se rodo.

Dabar jau yra rodomas ketvirtas judis su 
žvėrimis, nors liūtai ir tigrai, nesipjauna vie
ni kitų savo aštrias dantimis, nesimuša ga
lingomis letenomis už žmogišką pataitę, vie
nok ir ten įvesta meilė, kur vyriškis stato 
save pavojun iš žvėrių pusės, kad laimėjus 
gražuolę.

Visa šita judžių kombinacija tai aiškus 
bandymas atitraukti žmonių mintis nuo tikro 
gyvenimo, kuris diena iš dienos darosi sun
kesnis, kovingesnis už kasdieninius būtinus 
reikalus palaikymui gyvybės. Kitaip aš to
kių judžių nesuprantu.

Judžių Lankytojas.

Įspūdžiai Iš Dainų Dienos

Praeitą sekmadienį, Cranforde, N. J., įvy
ko Trečio Apskričio surengta Dainų JDiena.

Ryte subudus, lietus lyja ir per langą 
girdisi medyj kokio tai drąsaus ar nenuora
mos, erzinančio paukščio čiulbėjimas. “Ko
kis čia tau smagumas, rūpužioke, džiaugie
si, kad lietus sudarkė Dainų Dieną?” sto
vėdamas prie lango keiksnoju sau vienas, o 
jis čiepsi savo ir tiek.. .

Buvo dar anksti; burnt vėl į lovą, bet 
miegas jau neima manęs. Guliu ir piktai 
misliju apie prisirengimą, prie menininkų 
pikniko iškilmės padėtus iškaščTus. Lietaus 
lašai plepsi, terška į smalinį stogutį, o tas 
medyj: ciep-Čiep, lyg ir pranašaudamas 
giedrią dieną, smagų busu važiavimą, pik
niko vietoj susiėjimą su daugeliu žmonių.

Tačiaus lietus lyja, nėra nei augštų kopė
čių, nei pakulų užkimšti debesyj skyles; esu 
žmogus, o ne vanagas, kuris turi sparnus, 
atšrius nagus ir užlinkusį snapą; negaliu 
išlėkti laukan ir pamokint tą medžio “mon- 
kę,” kad savo čiepsėjimu nepiltų aliejaus 
ant mano ir taip jau degančių nervų lieps
nos. Piktumas auga, kaip šeimininkės kepa
mas veseilinis “karavojus,” pyragas.

Lietaus plepsėjimo lašai pamažu "nutyla; 
aš vėl laukan iš lovos. O paukštis jau visa 
gerkle rėkia, persistatydamas save nugalė
toju lietaus, lyg tas Afrikos burtininkas 
prieš savo pasekėjus, kad va jam pasisekė 
bumbėjimais ir skerečiojimais nuvyti pa
dangės smaką, kuris buvo “apžiojęs” saulę 
ir padaręs naktį dienos laiku. >

Kad pradėjau skustis barzdą, tai čia ne
minėsiu, nes kiekvienas žino, kad tai yra 
vyriškio paprastas pasidabinimas. Juk ne
važiuosi piknikan barzdotas, kaip rabinas.

Pagaliaus, palikau namus ir medyj be- 
šumijantį paukštį ir einu šlapiu šaligatviu, 
iš viršaus krapčiojant mažais lašeliais. Nors 
man tokios ceremonijos nepatinka, bet ką 
darysi? Juk po nosia neturiu tokios audros, \ 
kad nupūsti viską šalin ir padaryti gražią ir 
tinkamą dieną piknikui.

Mano paukštis, tai kaip Rooseveltas, tik 
rėkt moka, o pataisyt padėties neįstengia. 
Sukliurimas visų galų negirdėtas. Visiems 
reikia ąžuolinės lazdos.

Nespėjau atsisėsti traukinin, tuoj aus įbė- 
go į jį du vyrai civiliuose rūbuose, bet su 
kareiviškom kepurėm ir ėmė pardavinėti 
patriotines “raudonas aguonas.” Nors jie 
sakė, kad tie pinigai eis sušelpimui karo su
žalotiem kareiviam bei jųjų našlėms ir vai
kams, vienok žmonės jų neperka. Mano va
gone tik dvi mergaitės nusipirko, o kiti ty
lėjimu atsakė “ne.”

Vadinasi, bedarbė, pinigų stoka uždavė 
smūgį ir patriotizmui, kuris pirmiaus vaikš
čiodavo pasipuošęs tom “aguonom” prieš 
kiekvieną 30-tą gegužės. Gyvenimo sąlygos 
nustato žmonių protavimą ir jausmus.

Traukinys bėga į “Laisvės” pusę, nes iš 
ten išeis Aido Choro busas į Dainų Dieną. 
Pribuvus vieton, choristų mažai ir tie vienas 
kito klausia: “Ką darysime, važiuosime pik
nikan, ar ne?” Lietus dar vis maišosi ir ga
dina susirinkusių ūpą.

Laikui bėgant, lietus pasibaigė, padangė 
prasiblaivė, ir vienuoliką valandą išvažia
vom jau ne pirmą sykį minėton vieton.

Kelyje nieko ypatingo neatsitiko. Hol
land© tunelyj užsidegė raudonos šviesos, ir 
reikėjo trupučiuką palaukti, kolei išvežė ke-1 
no tai sugedusį automobilį. Tai ir viskas.

Manant, kad tokioj neaiškioj dienoj, kaip 
buvo garsinta, piknikas įvyks Liutvino sve
tainėj, mes ten sustojom, bet nieko neradę 
išvažiavom į Vaičionio farmą.

Pribuvom piknikan pirmutine grupė; ra
dom tik Bangos choristus, beprirengiančius 
piknikui užkandžius ir užsigėrimus. Tai bu
vo jau pirma valanda.

LAISV,

Padangė jau gerai aiški, oras tyras, bet 
kažin kaip tvankus; giraitės medžiai išlapo
ję, girdisi vieno kito paukščio čiulbesys; ant 
pievos žolė žaliuoja ir šlapia, vienok jau
nuoliai išsirengė ir ėmė. žaisti bolę, svaidinį.

Biskį po trijų pribuvo ir greatnekiečių bu
sas. Pavienių automobiliai seka vienas ki
tą ir jau apie penktą valandą susidarė gana 
gražus būrys žmonių. Jų buvo apie penki 
šimtai. Pagal tokios dienos pradžią, tai rei
kia skaityti visai sėkmingu parengimu. Aps
kričiui liks ir matęrialės naudos.

šešta valandą prasidėjo programa. Dai
navo visi keturi chorai. Sietynas, sudaina
vęs “Varpų Kalbą,” buvo publikos iššauktas 
su dadėčku, ką jis ir padarė.

Viduryj dainų, drg. Mizara pasakė trum
pą, bet gerą prakalbėlę meno klausimu, 
primindamas praėjusią Olimpijadą, kaip 
ženklą pasirodymo organizuotų darbininkų 
kultūriniam gyvenime. ,

Kita buvo kalbėtoja nuo Kompartijos. Ji 
kalbėjo angliškai bėgamais klausimais. Rin
ko aukas tos apie linkės streikuojančių dar
bininkų naudai.

Tai toki įšpūdžiai abelnoj sutraukoj, 
žmonės gerai pasisvečiavo, jaunimas pasišo
ko ir skirtėsi gana vėlai. Lietaus daugiau 
nebuvo,

Baigiant reikia pasakyti, kad, kalbantis-’ 
meniškai, nekurie nusiskundžia arba pastebi,: 
kad Meno Skyrius eina silpnyn. Jie sako:

“Rytiniuose apskričiuose, kaip tai,,antram 
ir ketvirtam, menininkų judėjimas yra dide
lis, bet rašinių iš jų nėra. Ar nežinai ka
me dalykas? Mūsų supratimu, būtų galima 
dėti ką nors į M. S. ir iš Jaunuolių Skyriaus.”

Trupučiuką šnektelėjau ir su Dr. Kaš- 
kiaučium. Perdaviau C. B. mintį, kuris krei
piasi prie jo, kad jis pagamintų kokią nors 
operetę. Prižadą davė. Jeigu jis, kaipo po
etas ir rašytojas, pradėtų tokį darbą, tai rei
kia tikėtis, kad sulauktume gero kūrinio, o 
jo mums reikia.

Menininkas.

STREIKAS
Pjautuvas 10-23

I
Pavasaris.. .
Gražus, saulėtas .rytas. Saulutė pakilus 

augštyn, pabėrė sayo spindulius tarp miesto 
mūrų.

“Pavasaris, pavasaris.. .” skambėjo balsai.
Pavasaris, bet ne visiem.. . 1 ' ■
Anksti iš ryto žmonės skubinasi, eina kaž 

kur, didžiumoj jie atrodo suvargę, užsimąs
tę, su pailgais, išgeltusiais veidais.

“Kur jie eina? Kur?”
“Ko jie nori?”
Aišku, jie- įieško darbo.
Jiem pavasario saulutė nemaloni, nežadi

na jų, nekutena jiem jausmų.
Jiem vienas klausimas džiovina galvą: 

Kas bus rytoj ?
Beveik visa industrija pavirtus į ledą; su

stingus, ratai nesisuka., kaminai nerūksta.
Vienu žodžiu, viskas apmirę, suparaly

žiuota.
Ištisi kvartalai didžiausiais fabrikais nu

statyti, po kelis augštus, išbėginiai mūrai. 
Kokie du trys metai atgal, čia buvo didžiau
sias trukšmas; ūžė mašinos, rūko kaminai, 
jie išdidžiai kėlė savo viršūnes virš didelių 
mūrų, ir lyg, tarytum, iš kokių vulkanų ver
žėsi tamsiai mėlyni, net juodi dūmai. Ka
minai, rodos, vis išdidžiau ir išdidžiau pūtė 
dūmus augštyn į dangų, lyg norėdami pa
siekti saulę ir papūsti jai biskį dūmų į jos 
skaistų, apskritą veidą; kartais lietus ir ūka
notas oras spaudė dūmų kamuolius žemyn, 
lyg norėdamas prispausti juos prie žemės; o 
pastarieji, dideliais volais, išlėto, smuko že
myn, nuo didelių kaminų ir žargė nedide
lių stubelių stogus, kurios stovėjo netoli dirb
tuvių.

O dabar viskas taip ūmai pasikeitė: ka
minai stovi sau ramiai, jokių dūmų nema
tyt, tiktai, kada-nekada paryčiais mažyčiai 
rūkai, kildami nuo šalimais bėgančio kana
lo, apsupdavo jų* viršūnes, lyg norėdami pa
slėpti juos nuo žmonių akių ; et vos saulu
tei pasiritus augštyn, į vidurį dangaus skliau
to, viskas pranykdAVo ir pasilikdavo vien tik 
sausi kaminai.

JĮ

Viskas keičiasi. Trukšmo jokio negirdė
ti, mašinos stovi sustingę. Kai kada viena 
ar dvi dienas į savaitę pasisuka del juoko, 
tarytum del pasimankštinimo, kad jų sąna
riai nesustingtų amžinai.

Daugybė žmonių kiekvieną dieną praei
na pro dirbtuvę, trindami jų sienas, bet vel
tui. Augštos dratinės tvoros aplinkui dirb
tuves, apkabintos iškabomis: “Nereikia dar
bininkų.”

Ir taip diena po dienai, jieškantieji darbo 
skaito ir skaito tokias iškabas.

Kurios dirbtuvės dar dirįba su sumažintų 
darbininkų skaičiumi, tai nesvietiškas sku
bumas ir diržo sistema kankina kasdien.

Jiem nukapojo algas po penkiasdeš. nuu- 
šimčių ir daugiau, o tiek pat darbo reikia at

likti kiek pirmiau; su kiekviena diena dir
bančiųjų sąlygos blogėjo: kurie nedirbo—4 
badavo; kurie dirbo—laipsniškai badavo.

“Streikas, streikas!” pasigirdo balsai. • i 
“Štai, ten,” ‘pirštais rodė streikieriai.
Pilna gatvė žmonių. Trukšmas. Praei

viai slinko-pro streikierius ir nekreipė per 
daug atydos.

“Streikas, streikas!” balsai vis darėsi žiau
resni.

“Nebūkit kvailiai,” tarė praeivys, lįsda
mas pro nemažą būrį streikierių, kurie ban
dė pertikrinti darbininkus.

Dirbtuvė buvo apstatyta ginkluotais 
streiklaužiais ir policija.

Būriai darbininkų buvo varinėjami polici
jos; darbininkam neleido apsistoti nei mi
nutei laiko. . ‘ .. . , ,

Streikieriai neklausė, jie vis lipo ant ša- 
lygatvių ir bandė perkalbinėti darbininkus, 
einančius:linkui dirbtuvės.

“Pasitraukite, pasitraukite!” rėkavo augš- 
tas rauplėtas policininkas^ ' ' • j

Niekas nekreipė į tai perdaug atydos. Tik 
girdėjosi monotoniškas balsas:

“Streikas! Streikas!”
“Pašitraukit! Jūs,, kalės vaikai!” riktelė

jo žiaurus balsas. “Netrukdykit praeivių!” 
murmėjo policininkas baso balsu.

Štai ten subėgo būrelis darbininkų.
“Kas čia atsitiko? Kas?” suskambėjo bal

sai.
“Tas rauplėtas judoŠius areštavo porą 

streikierių,” piktai atsakė nedidelio ūgio vy
rukas.

“Areštavo, areštavo?” klausiančiai skam
bėjo balsai.

Ir vėl išsiskirstė streikieriai.
Ten toliau buvo matyt nedidelis būrelis 

moterų; jos sustabdydavo praeinančias mer
ginas ir moteris, kurios jieškojo darbo.

Dar toliau ant kalvutės buvo matyt senė, 
nedidelio ūgio moteriškė, kuri rankom mo
sikavo.

“Kvailiai! Kur jūsų protas, tokiam laike 
streikuoti?” barė jį streikierius.

Moteriškė atrodė ne jauna; nesveikų ko
jų; jos blauzdos buvo gužuotos, ir didelės 
gyslos išsipūtę galima buvo pastebėti ant 
blauzdų.

Ji įniršusiai aiškinosi:
“Aš nedirbu keturi metai.. . Duonos stu- 

boje nėr nei kąsnelio, nei tai dienai paval
gyti.. . Jei aš gaučiau darbą, aš dirbčiau už 
du doleriu į savaitę, kad tik kaip nors ant 
prągyvenimo.. . ” ašarodama kąlbėjo.

“Tu nedirbi,—badauji; fnes dirbdamos— 
badaujame. Tai koks dabar skirtumas,” aiš- 
jkirio streikierės.

Kita darbininkė atkišo koją ir parodė če- 
veryką su žemu kurku: >

“Še, žiūrėk, mes visos priverstos nešioti 
čeverykps su žemais kurkais, nes kojos su
gadintos.”

Kita moteriškė pareiškė:
“O tu, moterėle, nei nebandyk eit ten, nes 

jaunesnes darbdaviai išvaikė, o dar su ne
sveikom kojom, nei nebandyk!”..

“Streikuojat, streikuojat.. . Džiaugtumė- 
tės, nors po tiek gaudamos. Aš.. . aš.. . ”, 
apsiverkė moteris, bet nėjo prie dirbtuvės.

Čia vėl pulkas merginų; darbininkės per
spėja jas; kalba, kad jos neitų į dirbtuvę, 
nes streikas.. .

žmonės ėjo, kaip į kokius atlaidus. Be 
perstojimo traukė vienas po kitam.

O streikieriai vis monotoniškai kalbėjo:
“Streikas.. . Streikas.”
Dirbtuvės raštinė buvo kimštinai užsikim

šus bedarbiais darbininkais.
Kiti ėjo šalygatviais ir spjaudė, sakydami :
“Tai velniai! Jie nori pagelba melų su

laužyti streiką.”
k Jieškantieji darbo, pamatę pikietuotojų 
eiles, metė laikraščius ant gatvių ir nusispjo
vę grįžo atgal.

Tie būriai, kurie praėjo pro pikietuotojų 
eiles, buvo labai susigėdinę.
Jie netikėjo streikieriam, kada šie sakė: , ■

“Neikit!—mes streikuojam.”
Streikieriai negalėjo suprasti, kodėl jie, 

jieškantieji darbo, mėtė laikraščius ant gat
vės: ar jau jie buvo perskaityti, o gal—-per- 
sunkūs nešiotis; tik pamatysi, plumpt, 
plumpt... ir guli kaip žąsys ant gatvės.

Del įvairumo, vienas iš streikierių pakė
lė laikraštį nuo žemės ir skaito:

“New York American,” susiinteresavęs 
ištarė.

Paskiau atsivertė garsinimų skyrių ir po 
minutės laiko desperatiškai susikvatojo:

“Cha-cha-cha.. . Hi-hi-hi... Cha-cha- 
cha... Girdėjot?! Reikalauja penkiasdešimt 
merginų ? ! Penkiasdešimt merginų! Cha-cha- 
cha. .. ” -v

Didelis būrys streikierių pribėgo prie jo 
ir visi pradėjo garsiai skaityt:

“Reikalinga penkiasdešimt merginų, ope- 
ravimui popierinių maišelių mašinų ; patyri
mas nereikalingas; nuolatinis darbas. No. 
314 Scholes gatvė.”

Vėl pasileido juokais, net pilvus susiėmę. 
Kiti baisiai perpyko, keikė darbdavį ir ko- 
liojo, kaip katram buvo parankiau.

(Daugiau bus)

Puslapis trečias 
—-- - h. at <4r

Menininkų Apsnūdimas 
Ir Jiem Paraginimas

Pastarosios, dvi savaitės 
prabėgo veik apmirę; meni
ninkus veikiausia j pasigavo 
pavasario: grožė ar kitas ko
kis knipelis. Meno Skyrių pa
liko redakcijai ir. sekretoriui; 
tai prastas'apsireiškimas, ku
ris būtinai reikia taisyti, nes 
jeigu taip dalykai eis ir, to
liau,'—M. ,S.Į visai sulaibės.

Meno Sąjunga turi keturis 
apskričius; juose eina lietu
viškas menininkų veikimas, 
tačiaus žinių bęi aprašymų ne
gaunam jokių. Nejaugi jūsų 
rašalas užšalo, kad plunksna 

' negalima pradurti ledą? Pa
bandykite, o gal ir pasiseks 

J bonkelės pašbnėn ipramušti; 
skylutę, iš kurįos paskui atsi
ras naujos tmedžiagos rašy
mui? Jeigu universitetų pro
fesoriai daro visokius bandy
mus, tai ko mums jų bijoti?

Keli metai atgal ‘menininkai 
buvo smarkesni; veik kiekvie
nam suvažiavime keldavo 
klausimą įsigyti nuosavą žur
nalą. Jie tada sakydavo, jog 
mes turime pakankamai lite- 
ratinių spėkų pristatyti raštų 
mėnesinei laidai, o dabar tų 
šūkavimų jau nesigirdi. Pa
seno, velniūkščiai, ir jau ne- 
trukšmauja, o kiti įsmeigė 
plunksną vazono žemėj šalia 
akstinuoto ir išsikėtusio kak
tuso, ir pabaigta. Kapas po
ezijai, vaizdams ir pagerini
mui Meno Skyriaus. Bet pa
laidojimui jaunystės svajonių 
eilių neparašė; Meno redakci
ja laukia ir vis nesulaukia. 
Kas pirmutinis?

ATSAKINĖJIMAS
“Priekalo” platinimo reika

lu išsiuntinėjom 19 laiškų, tai 
vos du atsakymo laiškus gavo
me. Viepiame buvo užsaky-. 
rijas dešimties egzempliorių, 
kitame nieko. Tame “nieko” 
laiške sakęma, kad- perdaug 
Užimtas kitkis organizaciniais 
darbaiš,’ i? ‘^Priekalo” platini
mas neprieinamas. Gi nuo 17 
adresantų ? nieko, nesigirdi.. . 
Prasta, draugai, prasta!

NEMOKĖTOS BILOS
Peržiūrėjus visas bilas,—Są

jungos vienetai skolingi Cen
trui $218.85. Daugiausia nėr 
mokėta bilų yra už “Red Song 
Book” ir už veikalą “Bedar
biai.”

Draugai menininkai, peržiū
rėkite savo bilas ir bandykte 
atsiteisti, nes užvilkimas skolų, 
kitur per nekreipimą domės, 
daro visiems nuostolius toles
niam veikimui Meno darbe.

S i u n tinėjimas paraginimo 
laiškų užsimokėti užvilktas 
mokestis, tai vis ekstra išlai
dos, o be jų galima apsieiti, 
jeigu tik būtų noras. Subrus- 
kite, draugai.

Dar vienas paraginimas, tai 
metinių : duoklių, mokėjimas. 
Iki šiam laiku dar tik keli 
vienetai užsimokėjo, kiti lau
kia geresnių laikų. Dabar ei
na piknikų sezonas, Vasariniai 
parengimai, tai, be 'abejonės, 
reikia prisiminti ir Centrui rei
kalingus mokesčius,

■ J-N-

Nacionalė Priešfašist. 
Diena Bus Birželio 24I

, ( f ■■ II .................

NEW YORK. — įvairios 
priešfašistinės organizacijos 
nutarė paskirti birželio 24 d. 
kaipo Nacionalę Priešfašis- 
tinę Dieną. Bus šaukiami 
masiniai susirinkimai ir de
monstracijos.

A t s i šaukimas ypatingos 
domės kreipia į Socialistų 
Partijos ir Amerikos Darbo 
Federacijos narius. Visi 
darbininkai raginami suvie
nyti spėkas ir atmušti faši
stinio teroro ofensyvą visam 
pasaulyje.

I



• ■,■'■■'' ■ I

i Fiaiapis ketvirta# LAISVI . Šeštadienis, Birželio 3, 1933 
; i i' , 11 ? . «f.

—1L12—‘ '__  ————————————i

FIODOR GLADKOV Vertė D. M. ŠOLOMSKAS.

C E M ENTAS
(Tąsa)

Taip prabėgo visi metai ir jis daug pa
mokų davė. Moterys suprato savo reika
lus ir pradėjo dalyvauti kovoje. Virš me
tus laiko Daša išdirbo kooperatyve. Bet 
štai vieną kartą pribuvo kareiviai, šautuvų 
kambliais pasidarė sau kelią per minią ir 
areštavo Dašą. Žmonės nusigando ir visi 
išbėgiojo, o Dašą pasodino į troką tarpe 

: oficierių ir nuvežė į pogrindį, kur ji ir 
Niurką jau kartą buvo—ir įmetė į tamsų 
urvą. Daša ir vėl ten rado krūvas sėdin
čių ir gulinčių darbininkų. Jie buvo jai ne
pažįstami. Bet dabar buvo kita Daša, ne 
toji, kuri metai atgal čionai buvo. Ji ži
nojo, kad pavojus ją laukia ir buvo pasi
rengus ant visko. Galvojo daug, kaip jai 
užsilaikyti, kad nepadarius klaidos. Viską 
pasirengus iškentėti, nepaisė net mirties, 
tik bijojo, kad prie jos nepradėtų kankin
ti jos dukrelę Niurką. Apsidairė ir tarpe 
kitų kalinių pažino Efimą. Suprato—ne
reikia jo pažinti. Kitame kampe matė gu
linčią ir verkiančią Fimką, o greta su ja 
sėdi jos brolis Petras, jo veidai apaugę 
plaukais. Jis glostė savo sesutę ir ramino. 
Čionai pirmu kartu ji suprato politinių ka
linių gyvenimą.

Pirmiausiai išsivedė Efimą, o paskui ir 
Dašą. Kada ją atvedė į kvotimo kambarį, 
tai Efimo jau nebuvo. Tas patsai jaunas 
pulkininkas pažiūrėjo į ją ir pažino ją.

—A, ir vėl tu pribuvai pas mus į svečius? 
Na, dabar iš čionai gyva neišeisi. Na, kaip 
tu maitinai žaliuosius kalnuose? Ką gi tu 
melavai, kad nežinai, kur yra tavo vyras?

Daša pažiūrėjo į pulkininką ir, žioplės 
rolę vaidindama, atsakė:

—O iš kur man žinoti, kur yra mano vy
ras? Jūs jį nuo manęs atėmėte. O dabar 
kalbate apie kokius tai žaliuosius.

. i —Gerai, mes tą tuojaus patikrinsime. 
« Nuveskite ją į virtuvę-ir gerai nuprauskite.

Daša buvo ištempta į kitą pogrindį, ku- 
; ris buvo be grindų, ir jame viešpatavo pur- 
’>■ vas ir dvokimas. Ant purvo pastebėjo 

kraują. Purve gulėjo visas nuogas žmo
gus ir kruviną galvą judino. Du dikti ka
zokai kriokdami kapojo jį šampolais. Da
ša pajuto, kaip vienas po kitam baisūs smū
giai nusileido ant jos ir juos sekė bjaurūs 

. balsai:
—Raz! Raz! štai tau, svoloč! Žiūrėk, 

kaip yra jam, taip bus ir tau. Parodykite 
šiai gražuolei! Ar tu pažįsti tą gyvulį?

. Daša paėmė kietai save į rankas; jai
• skaudėjo širdį ir ji laikėsi, kad neparkristų
• į purvą.

—Ką jūs mane kankinate ir už ką? Iš 
kur aš galiu žinoti, kas tai per dėdė?

—Pridėkite dar dėdei karšto!
Ir vėl pradėjo kapoti šampolais Efimą, 

o jis gulėjo, tylėjo ir tik galvą kraipė. Da- 
; ša matė didelį pasiaukavimą ir atsidavi

mą Efimo. Jautė tiktai vieną: reikia ty-
• lėti, įtempti iki braškėjimo visas gyslas, 
; suspausti širdį ir sukąsti dantis.

—Na, ar pasakysi tu, velnio lėle, kokius 
reikalus turėjai sh šiuom niekšu? Sakyk—

• ir mes jį daugiau neliesime, o tave pasių
sime namo!

—Nieko nežinau ir jo visai nepažįstu, 
i Aš gyvenau su maža dukrele be vyro. Kam 

jūs mane kankinate?—Ir vėl ją tartum ug
nimi apipylė. Dasa neišlaikė ir pradėjo 
garsiai šaukti:—Ką gi jums padariau? Už 

. ką mane mušate?
—Kalbėk... Pasakyk, ir tu būsi laisva!
Kada tą išgirdo Daša, tai suprato: neži- 

- no jie apie ją nieko, o areštavo del pirmes- 
; nes nuožiūros. Areštavo ją, bet už ką 
\ ; Fimką? Gal būti del jos brolio. Gal būti, 

Petrą sugriebė jos namuose. Daša dasi- 
protėjo ir vėl nusiramino.

—Liaukitės mane kankinę, aš dirbu 
krautuvėj ir niekam nieko nekliudau.

Dar duokite daugiau karšto dėdei. Muš
kite smarkiai, skaudžiai. Muškite taip, 
kad jis pradėtų valgyti šį purvo kisielių!

Efimo kūnas gulėjo purve ir trukčiojo 
priešmirtinėse kančiose. Kazokai sukaitę 
kapojo jį šampolais, ir nuo švilpiančių šam-

• ■

polų taškėsi kraujas ir mėsos šmoteliai.
Artimai prie Dašos į purvyną parpuolė 

Fimkos brolis—Petras. Visas purvinas ir 
baisiai persigandęs, išverstomis akimis jis 
greitai pašoko ant kojų, paslydo ir vėl par
puolė, pašoko ir pasileido bėgti, taškyda
mas purvus. Jį nusivijo du kazokai su 
šampolais rankose. Petras rėkė tartum 
visu kūnu. Išsisuko iš po smūgių ir vėl 
bėgo į kitą kampą. Bet prieš jį pasileido 
trečias kazokas ir iš visų jėgų kirto šam- 
polu per kelius. Petras sukaukė ir kniūps
čias parpuolė į purvyną.

Daša nustebusiai žiūrėjo į kankinimus 
jos draugų ir negalėjo atitraukti akių. 
Žiūrėjo ir nieko nematė, kaip tik kraują, 
kuris aplaistė purvą. Krauju atsidavė ir 
oras; atrodė, kad į kraują pavirto jūros 
ir jis užplukdė laukus... Atsipeikėjo ta
me šviesiame kambaryje, kur sėdėjo jau
nas pulkininkas.

—Na ką, jaunoji, ar patiko tau mūsų vir
tuvė? Na, dabar sakyk, ką tik žinai...

—Nieko aš nežinau, nieko,—atsakė Daša.
—O tą vyrą ar ne pažįsti ir tą merginą?
—Fimką ir Petrą aš žinau, juos pažįstu 

nuo kūdikystės.
Du oficieriai, toki jauni, kaip ir pulki

ninkas, pradėjo kuždėti jam į ausį. Jis 
iškarto susiraukė, o paskui nusijuokė.

—Dabar pulkininkas tave atiduoda 
mums, mes pravėdinsime tave nuo bolše- 
vistinės ligos...— Ir perkreipę veidus jie 
tiesiai jai į veidą suriko, kad jie ją išgė
dins. .. Nuo tų žodžių pasidarė skaudžiau, 
kaip nuo nagaikų. Daša puolėsi į kampą 
gindamasi rankomis:

—Nereikia! Nereikia! Nelįskite! Aš gin
siuos iki mirties! Oi, aš mušiuosi!

—Na, gerai,—tarė pulkininkas, pakėlęs 
ranką/—To nebus, jeigu tu pasakysi tiesą. 
Eik čionai ir papasakok viską.

—Ką gi galiu jums pasakyti, kad nieko 
nežinau? Ir ko jums nuo manęs reikia? 
Kaip jums negėda? Jūs esate jauni.

Pulkininkas atsilošė kėdėj ir veidmai
niškai nusišypsojo. Abu oficieriai nutvė
rė ją už rankų ir išvilko į kitą kambarį. 
Parsivertė ant grindų, nutraukė sijoną ir 
vienas po kitam išgėdino.

Daša iki vidunakčio gulėjo tame kam
baryje pusgyvė su plikomis kojomis ir krū
timis; kaip oficieriai paliko, taip ir gulė
jo. Prie jos prišliauždavo Fimka, paverk
davo ir vėl šliauždavo į kitą kampą. Daša 
klejojo; jai vaidinosi, kad šoka jos dukre
lė Niurką...

—Nereikia! Nereikia! Niurką, nereikia!
Fimka prišliauždavo prie jos ir pati ne

žinodama ko maldavo... Daša atsipeikė
jo nuo kratymo troke. Atsipeikėjo ir ap
sižiūrėjo, kad ji sėdi troke tarpe kitų. 
Povaliai atgavo sąmonę ir pažino: Fimką, 
savo brolį Petrą ir Efimą. O aplinkui sto
vėjo oficieriai ir kazokai su šautuvais ran
kose. Visi tylėjo, trokas kratė. Daša pa
mena tik labai skaisčiai šviečiančias 
žvaigždes, tartum ji niekados tokių nema
tė. Jai buvo ramu. Žinojo, kad prieša
kyje mirtis: sustos trokas, išvilks juos iš 
jo, nuvarys prie jūros krašto, ir jų dau
giau nebus. Tatai ji žinojo ir jos širdis 
jau tartum buvo pavirtus į ledą. Bet ne
buvo baisu. Ji jautėsi, tartum tai buvo tik
tai baisus sapnas, o ne tikruma. Užmiršo 
ji ir Niurką, tartum jos nebuvo niekados. 
Jai ausyse girdėjosi kankinimų balsai. 
Draugai gulėjo ir trokas juos kratė: Efi- 
mas gulėjo, kaip negyvas, Fimka ir Petras, 
atsirėmę į trokd sieną. Dašai nieko nebu
vo gaila ir ji jautėsi pusiau mirus.

Sustojo trokas ir tartum sustojo jos šir
dis. Nutraukė ją nuo troko. Ji stovėjo 
ant vietos. Fimka prie jos glaudėsi, kaip 
kokis kūdikėlis, laikėsi apsikabinus už Da
šos drabužių. Efimas, kaip negyvas, gu
lėjo prie jų kojų. Petras nerimavo, trypė 
ir kraipė galva. Jo veidas kruvinas ir pa
mėlynavęs. Jis dejavo, kosėjo ir kraujais 
spjaudė. Daša pakuždėjo Fimkai į ausį:

(Daugiau bus)

Kova prieš Vokietijos 
Fašizmą ir Europinis 
Kongresas

(Tąsa iš 2-ro pusi.
tame veikime užėmė pirmą 
vietą, bet ir mainieriai netoli 
atsilikę. Vidurinėje upės Rei
no srityje buvo dedama pa
stangos išrinkti delegatus, že
moji Saksonija siunčia 3 dele
gatus, Stuttgart 3, centralinė 
Vokietija 15-ka, Saksonija 20, 
Pomeranija 7, Silezija 2, Dan
cigas 5. Dar visi delegatai 
(berašant šiuos žodžius) ne
buvo išrinkti; tačiaus bent virš 
80 delegatų išvyks iš . Vokieti
jos į europinį priesfašistinį 
kongresą.

Ryšyje su priešfašistiniu 
kongresu, smarkiau išsijudina
visas judėjimas prieš fašizmą 
Europoj. Mes, Amerikos dar
bininkai, turime šioje šalyje 
paremti Europos darbininkus, 
demonstruodami prieš fašizmą 
ir reikalaudami paliuosuoti 
draugus Thaelmanną, Torgle- 
rį, Dimitrova ir kitus politinius 
kalinius Vokietijoj, taip pat 
duoti paramos amerikiniam 
Nacionaliam Komitetui delei 
Gelbėjimo Nukentėjusiųjų nuo 
Fašizmo Vokietijoj.

Aldona Kazokytė-

bytys” pačių ' waterburiečių 
skaičių dalyviais. Na, o kur 
kitos lietuvių kolonijos, didelės 
ir mažos, Conn, valstijoj ?

žinant patogumą vietos ir 
gerumą programos, pasilikti 
namie, tai būtų pažeminimas 
savęs. Be, to, progą matymo 
savo senų draugų ir pasilinks
minimo nei vienas neturėtų 
praleisti.

Todėl visų draugų pareiga 
dalyvauti ir kviesti savo drau
gus, kad tas pirmas šiame se
zone išvažiavimas būtų di
džiausias ir skaitlingiausias. 
Dalyvaudami, parodysim, kad 
esame stiprūs ramsčiai mūsų 
organizacijų ir viso darbinin
kiško judėjimo.

■ Kodėl nesigirdi nieko iš ki
tų kolonijų ? Gal užmiršote, 
kad sėkmadienį, June 4, visų
vieta Waterbury už Lakewood 
ežero, Lietuvių darže,—išva
žiavime ?

Būkite visi ir aš būsiu.

naujų narių atsiveskite.’
r ' ’' i ; ■* : J129-130)

Ilį ' •'
i MlNERSVtLLE, PA. .
Sovietų Krutami Paveikslai bus 

rodomi birželio 6 dieną, 8 vai. vaka
re, Darbininkų svetainėj, Minersville, 
Pa. Paveikslas ’‘Fragment of an 
Empire” (Imperijos Liekanos), vaiz
duoja užsilikusi darbifiinką, kuris 
nieko nežino apie atsibuvusią Bol
ševikų ' Revoliuciją ir naują Sovietų 
tvarką Rusijoj, ateina jis j fabriką 
darbo jieškoti, bet neranda bosų? 
Stebisi žmogus, negali suprasti; 
kaip dabar galima bus be bosų gy
venti? Įžanga tik 20c. Bedarbiams | 
prisieis nusileidimą padaryti. Ren- j 
gia Komunistų Partijos Sekcija.

(129-131)

duos. ‘ Taipgi, katrie ' heužsimSkčje 
aįsešmentūS, turit ateiti ir užsimo
kėti.i 4

t ; ’ Sekr. E. G
• • • • . . • i (181-133)

NANTICOKE, PA.
Lietuvių Laisvų Kapinių Draugys

tės susirinkimas Įvyks 'nedėliojo, 
birželio 11 d., 10 vai. ryte, J. Danu- j 
levičiaus svetainėje, W. Ridge St., Į 
Nanticoke. Visi draugijos nariai 
būtinai turite atsilankyti, nes jūs 
žinote, kad Kapinės buvo c|aug tai- 1 
sytos ir Valdyba pilnai raportą iš

čia

Philadelphia 
ROUND TRIP »3°°

ONE WAY $2.00 
Expresai eina kas valandą

BALTIMORE____ -_____  $3.50
WASHINGTON__ _________5.00
BOSTON _______________  2.00
RICHMOND _____________ 6.25
PITTSBURGH ___________ 7.00
DETROIT ______________  9.00
CLEVELAND ____________ 9.00
CHICAGO_______________ 11.00

RATES FOR ROUND TRIPS 
GREATLY REDUCED

NEVIN BUS DEPOT
111 W. 31st St. CHickering 4-1600

Ii— ■ .«,»■■■ ..M. —! ĮM I ■ ■ 'M I ■ » į ■ W —■ ■

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M.ICH.

daug ;
Draugas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

BRIDGEPORT, CONN.

ti.

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadieni, 5 d. birželio, 8 
valandą vakare, Lietuvių Kliube, 339 
E. 4th Street. Draugai, malonėkite 
visi dalyvauti šiame susirinkime, nes 
turime daugelį svarbių dalykų aptar- 

Atsiveskite ir naujų narių.
Sekr. P. Kašarauskas.

(129-130)

is

SKANUMYNŲ ARISTOKRATAS

Royal Sturgeon su Tomato Sauce
Kiti geri prirengimai stalui ir

Skanūs ir kvapsningi gardumynai, ^pagaminti 
geriausių žuvų iš sveikatingų Sovietų Sąjungos 
upių. Apdirbamos prie augščiausio ištobulinimo 
sanitariškų sąlygų ir po griežta valdžios priežiū

ra ir su apsauga vitaminų.

“SOCROS” VIRINIU

Kune Sumažina Garlaivių Supimąsi 
iki Minimumo

ir atgal Trečia Klase

HAMBURG-AMERICAN LINE
39 Broadway New York, N. Y.

Rengiamasi ne Juokais prie 
Apskričių Išvažiavimo

Waterburio draugai turės 
daug darbo, kad priimti tin
kamai svečius, kurie suvažiuos 
į Conn, valstijos 4 darbininkiš
kų organizacijų apskričių iš
važiavimą, kuris atsibus bir
želio 4 d., šį sekmadienį, Wa
terbury, Conn.

Bridgeporto draugai deda 
pastangas, kad visus vietinius 
lietuvius sukvietus į šį suva
žiavimą. Rengiama pora tre
kų ir keli desėtkai automobi
lių, kurie kaip spėjama,

WORCESTER, MASS-
Atydai Worccsterio Lietuviams

8 dieną birželio čia kalbės profe
sorius H. Dana apie Sovietų Sąjun- 

Igą ir lodys illiustruotus paveikslus. 
I Po prakalbų bus galima duoti klau
simai, j kuriuos profesorius atsaki
nės. Dana buvo Sovietų Sąjungoje 
tris kartus ir yra gerai susipažinęs 
su Sovietų tvarka. Pradžia 7:30 vai. 
vakare, Washburn Hall, Worcesteryj.

Visus kviečia atsilankyti Komit.
(130-131)

READING, PA.
ALDLD 143 kuopos susirinkimas 

įvyks nedėlioję, 5 d. birželio (June), 
2 vai. po pietų, pas drg, Paužą. 

SU- Visi nariai ir narės atsilankykite ir

Yra smagu keliauti Hamburg—American Li
nijos garlaiviais by kuriuo metų laiku dėlto, 
kad garlaiviai turi

SUPIMĄ SULAIKANČIUS PRIETAISUS
(anti Roll Tanks)

Reguliariai savaitiniai išplaukimai iš New 
Yorko Į Hamburgą su greitu geležinkeliais su
sisiekimu į Lietuvą.

Iš New Yorko į Kauną

Informacijų klausikite pas vietini agentą arba

RPG

LfJU
NELMA STURGEON

SPRATS IN OIL SANDRĖ-SUDAK
(Strimelės) (Su Tomeitėmis)

STUFFED PEPPERS
Augščiau suminėti produktai sėkmingai parsiduo
da ir neša pelną krautuvninkamš. Del smulkmin-’ 

gesnių informacijų kreipkitės į Sovietų firrtią:

■ AMTORG TRADING CORPORATION
261 Fifth Ave., New York City ;

' < Taipgi Skyriai: 260 California St., 
San Francisco, Cal.

-------  1....-—4
GERIAUSIA DUONA

įftSCHOLES BAKING
) 10 SCHOLES STR. BROOKDŪJN.Y.

VISUR PIKNIKUOSE TUReKITE
3T

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo 
keti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus.
Tel.: Stagg 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

10 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

SOVIETU KENUOTŲ ŽUVŲ ■
*

Jei negalite ant vietos krautuvėse gauti jų, tai rei
kalaukite iš “Laisvės”. Mes prisiusime jų už gana žemą 
kainą, taip, kad draugija turės pelno, kuri savo piknike 
ar kitokiame parengime jas pardavinės.

Tos Žuvys Yra Puikus Užkandis Piknikuose

Be jokio klapato atsidaręs kenuką gali valgyti šviežų 
ir skanų maistą. Gi iš namų vežamas maistas genda> 
prarandą skonį.
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VIETINĖS ŽINIOS
Iš LDS1 Kp. Pusme

tinio Susirinkimo

‘ ' ■ • • > i » > f i -■ . , ■

Japonijos Imperialistai 
Kviečia Talkon Ameriką 
prieš Sovieh; Sąjungą

ir prieglaudos namų, čia iš ligonines. Tas žmogus 1Visiems aukautojams ačiū.
Tai buvo pavyzdingas d.,J,. 

Savicko mirties paminėjimas, 
ir ačiū draugams Jezelskiams 
už surengimą.

M. Pūkis.

prižadus. Sako turėjusi išim
ti dukrelę iš mokyklos, nes 
namie maisto neturi, o mokyk
loj gauna kiek pietų laike; 
mergaitė pradėjus apalpt ir mo
kykla atsisakė ją laikyti. “Va
kar uždarė gazą,” tęsė mote
ris, “o jau šį rytą gavom ‘Dis
possess Notice’—reiškia, už ke 
lių dienų išmes mus ant gat- 

— f f ves.
Tuojau pranešiau apie jos 

padėtį viduje biuro esantiems 
! Tarybos nariams, kurie griež- 
| tai pareikalavo, kad jai be at
idėliojimo būtų duota maisto 
tikietas, užmokėta renda ir 
gazo bila. Biuro viršininkas, 
matydamas, kad čia jau ries
ta, bijodamas organizuotų Ta
rybos narių, nieko nelaukęs, 
įsakė klerkui išrašyti maisto 
tikietą ir čekius del rendos ir 
gazo bilos. Moteris, iš džiaugs 
mo ko neapalpo.

Apart to, iškovota rendų ap
mokėjimas del 18 bedarbių ir 
veik visiems reikalaujantiems 
pašalpa.

cento kišeniuje ir be sveikabuvo toks atsitikimas. Vie
nam veteranui buvo įshkyta ^os ^au^an> bet piie du- 

ru sukrito ir ant vietos mi
rė

|tas darbas varyti pirmyn; ir 
į kodėl jaunuoliai del savęs ne
įgali pasidarbuoti? Dirbkite, 
draugučiai, jūs patys, o suau
gę jums prigelbės! Kuo jūs 
toliau šalinsitės nuo tos “užke
rėtos” boliukės, tuo daugiau 
draugų ir paramos gausite iš 
suaugusių.

Negerai, kad mūsų kuopa 
pasitenkina vienu išvažiavimu 
j Forest Parką. Reikėtų ma
žiausiai du išvažiavimus turėti 
kas vasarą. Taigi 1-mos kp. 
išvažiavimas įvyks rugsėjo 3 
dieną.

Prieš susirinkimui užsida
rant drg. Siurba pranešė apie 
jaunuolių vajų, kuris prasidės 
su birželio 15 d.' ir tęsis per 
3 mėn. su labai nupigintu įsto
jimu. Apie drg. Siurbos kal
bą čionai neminėsiu, nes apie 
tai buvo rašyta “Laisvėj” ir

susiimti daiktus ir nešdintisNEW YORK. — Birželio 
1 d. išvažiavo Japonijos im
perialistinės valdžios atsto
vas Ishii. Išvažiuodamas 
pareiškė, kad Japonija ve
da kovą prieš komunizmą 
Azijoje, tai yra, prieš Sovie
tų Sąjungą. Ir pridūrė: 
“Mes esame tikri, kad jūs 
simpatizuojate mums šitoj 
naujoj kovoje.”

f

PHILADELPHIA PIKNIKAS
RENGTA LYROS CHORAS
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VAŽIUOKITE PER LIE
TUVOS UOSTĄ

LOS ANGELES, Calif.— 
Roosevelto valdžia . meta 
laukan tūkstančius paliegu
sių eks-kareivių iš ligoninių

WATERBURY, Conn. — 
Išėjo į streiką apie du šim
tai apatinių marškinių dirb
tuves darbininkų, 
vadovauja Adatos

s.
M.
S.
M.

12,
3,

13,
27,

NEW YORK. — Pirmiaus

IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO: 
I’icr 97, gale W. 57th St.,

S. DROTTNINGHOLM ......... Birželio
L. GRIPSUOLM .................... Liepos

S. DROTTNINGHOLM ............ Liepos
L. GRIPSUOLM ........................ Liepos

Dideli, balti it gulbės laivai. Erdvūs ir ge
rai ventiliuojami kambariai. Kelionėj rodomi 
judami paveikslai. Laivo orkestras duoda kon
certus bei griežia šokiams. Kelionė būna per- 
t.rumpa, keliaujant "Baltuoju Švedų Laivynu.” 
Informacijų ir laivakorčių kreipkis į Tamstos 

vietinj laivakorčių agentų, arba:

SWEDISH AMERICAN LINE
STATE ST.,

Ii PIT) Q I CHICAGO, ILL., 
” I BOSTON, MASS.

Amatu ' DETROIT, MICH.
! MONTREAL, QUE

j LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ
“BALTASIS ŠVEDU LAIVYNAS” 

PIGIOS LAIVAKORTES

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1098 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

MM M MMRAM IVIIUI M M M IMI M M M MMM

LOS ANGELES, CAL

Mano užduotis, kaip Tary-. veno ir darbuojasi darbininkų [ puv0 nukapotos __ n i. “n v X vv4- ir* 4 r» v* I L. J “N zx
kaip ant ‘50 nuoš. 
zernas pakėlimas

ggjgjgg^
. t tMOii
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150,000,000 Kavalku 
Amunicijos Naujam 

Karui
BRIDGEPORT, Conn. — 

Western Cartridge kompa
nija gavo užsakymą del pa
gaminimo 150,000,000 kaval
ku amunicijos. Panašius 
užsakymus yra gavę dar ki
tos trys amunicijos dirbtu
vės. Imperialistai rengiasi! 
prie karo ir gaminasi gink- [ 
lūs. S

LAUREL SPRINGS, NEW JERSEY
Prasidės 10 Valandą Ryto ir Tęsis iki Vėlai Vakare

LD Susivienijimo 1 kuopos 
susirinkimas įvyko birželio 1 
d., “Laisvės” svetainėje. Su
sirinkimas, kaipo pusmetinis, 
buvo mažas; bet ką jau pa
darysi, tokia jau Brooklyne 
mada.

Skaitytas pereito susirinki
mo protokolas ir be pastabų 
priimtas. Finansų raštininko 
raportas irgi vienbalsiai priim
tas.

Naujų narių įstojo trys, iš 
kurių vienas 15 metų jaunuo
lis. Pasirodė, kad vaikų sky
riaus vajininkai per du 
siu tegavo tik vieną 
Turbūt, laukia “dievo” 
bos. Nes jei jieškotų,
rastų tėvų, kurie nori vaikus 
įrašyti į LDS vaikų skyrių, 
vie tik del to, kad duoklės ir 
įstojimas pasakiškai maži.

Ligonių šiuomi laiku randa- | 
si du. Kadangi abu randasi 
ligoninėje, tai apsieinama be 
lankytojų. Apie juos raporta
vo, finansų raštininkė; rapor
tas priimtas.

Iš vardošaukio susispenda
vusių narių už nemokėjimą 
duoklių pasirodė, kad nelabai 
daug 
nant 
buvo net 70, o dabar tik apie 
15. !

Skaityta laiškai: nuo Ben
dro Fronto Komiteto reikale 
finansinės paramos ir paauko
ta vienas doleris; nuo LDS III f 
Apskr. vaikų skyriaus reika
lu; laiškas priimtas ir nutarta 
pasimokėti duokles.

Kas link apskr. paskirtos 1- 
mai kuopai kvotos gauti 25 j 
vaikus, tai jau vienas gautas, 
o 24, kaip jau minėjau, vaji
ninkai gaus, nes “smarkiai” 
dirba.

Kitas laiškas—atsišaukimas 
nuo Didžiojo New Yorko Be
darbių Tarybos, šaukiantis į 
svarbią bedarbių reikalais 
konferenciją, kuri įvyksta šeš-1 
tadienf, birželio 3 d., Irving | 
Plaza, 15th St. ir Irving Place, 
New Yorke. Laiškas priimtas 
ir delegatas išrinktas. Kitas 
laiškas nuo Williamsburgo Be
darbių Tarybos, irgi konferen
cijos reikalais, kuri įvyks bir
želio 11 d., Vienna Mansion 
svetainėje, Brooklyne. Laiš
kas priimtas ir paaukota vie
nas doleris bedarbių reikalam.

Dar buvo laiškas nuo Jau
nuolių Mokyklos Komiteto, ku
riame ragina mūsų kuopą su
rengti jų vasarinės mokyklos 
parėmimui judžius (movies) ; 
laiškas priimtas, bet tuom 
ku nebus galima surengti 
ko tokio.

Patartina Jaunuolių 101

Bandyta šiam vajui išrinkti 
vajininkai, bet negauta. Taigi 
palikta kuopos organizatoriam 

I ir vaikų vajininkam tas dar
ybas varyti pirmyn; bet svar
biausia tai, kad visi LDS na
riai, ypač tėvai, savo vaikus- 
mergaites prirašytų patys.

Kuopkoras.

Per Sutartiną Veikimą 
Gaunama Pašalpa

Blaivybės Vykdymo Žinovas 
--Alkoholio Šmugelninkas

buvęs valstijinis blaivybės įsta 
[tymo galva Chester P. Mills 
Į liko federaliame . teisme įkal- 
I tintas, kad laike savo tarny- 
jbos jis padėjo šmugelninkams 
[gauti didelį daugį degtinės iš 
valdiškų sandėlių. Tas blaivy
bės vykdymo specialistas savo 
laiku buvo gavęs $25,000 už 
geriausią parašytą straipsnį 
apie tai, kaip ir kodėl reikia 
blaivybę įvykdinti.

nuoliai Roosevelto 
Kempėje

BOSTON, Mass, — Pra
ne š a m a iš P 1 y m o uth 
kempės, kad ten gegužes 31 j 
d. buvo sustreikavę du šim
tai jaunų darbininkų. Jie 
atsisakė eiti į darbą i 
šlapiose drapanose. Taip I 
pat atsisakė atlikinėti įvai
rius patarnavimo darbus; 
oficieriams. G r ū m o j imu 
oficieriai privertė jaunuo
lius nusileisti.

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSH1S 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare
Nedaliomis ir šventadieniais:

10-12 ryte

Gerbiami Philadelphijos ir ap'ielinkės lietuviai darbi- 
riinkai ir darbininkės!

Lyros Choras yra vienatinis Philadelphijos darbinin
kų choras, kuris per daugelį metų tarnauja be atlygini
mo visų darbininkiškų organizacijų .parengimuose. To
dėl mes tikime, kad Philadelphijos lietuviai darbiniu-
kai ir darbininkės, parems mūsų chorą dalyvaudami- q 

■mūsų piknike. Piknikas atsibus puikiausipje vietoje. 
Bus gera orkestrą del šokikų. Apart gero alaus ir 
kitų gėrimų—ir gerų užkandžių, bus ne tik gera ma- 
zikalė, ale ir sporto programa.

Nuoširdžiai kviečia visus Lyros Choras.

Trečiadienį, geg. 31 d. ryte 
įvyko Bedarbių.-z-T.acybos de
monstracijos prie Home Re
lief Biurų. Tikslas šių de
monstracijų, kaip ir pirmesnių, 
buvo reikalauti, kad bedar
biams mokėtų pašalpą, nes, 
prasidėjus Roosevelto “New 
Deal” politikai, pašalpa labai 
sumažinta arba visai nemoka
ma—bedarbiai gauna tik pri
žadus: kaip greitai tyrinėtojai 
“ištirs” jūsų reikalą, taip grei- J. Savicko mirtį, 
tai gausite pašalpą, tik reikia L. Jezelskienės brolis, 
kantrybės. jau metai, kaip atsiskyrė

Prie Biuro po num. 93 Boe--gyvybe ir paliko didelę spra- 
rum St., Brooklyne, susirinko gą darbininkiškame judėjime, 
apie du šimtu bedarbių, jų Taipgi sykiu padaryta pami- 
tarpe apie desetkas .gerai or- nėjimas ir Jezelskių 
ganizuotų Bedarbių Tarybos ■ metų sukaktuvės šeimyniško. gyvenimas pakilo apie 15 
narių. .........................  1 gyvenimo, kurį gražiai išgy-| nUOŠ. Gi iŠ pirmiau algos

daugiau 
Šis nu

daromas 
sulaiky- 

streiko.

Pavyzdingas Paminėjimas
Gegužės 21 d. drg. Jezels- 

kiai susiprašė būrelį draugų ir 
draugių, kad paminėti drg.

J. S. buvo 
kuris

su

bos narės, .buvo maišytis tar-1 judėjime, 
pe reikalaujančių pašalpos 
lauko pusėje, ir pranešinėti 
tiems, kurie negauna pašalpos, 
kad neitų namo, bet lauktų 
atstovų, kurie yra pas majorą 
su reikalavimais.

Teko pirmu kartu susitikti 
su neapsakomu skurdu.. Stovi 
viena jauna italė moteris, lai
kanti mažytę mergytę už ran
kutės— iš veidų matyt, kad ken-i Pūkiai; 
tėjusios badą. Užkalbinau, 
klausiu, ar jau gavo pašalpą. 
Paaiškino, kad trečia savaitė 
kaip diena iš dienos ateina 
prašyti pašalpos, o gauna tik

General Motors Korpora
cija ketina pakelti savo dar
bininkams algas ant 5 nuoš. 
Pakėlimas įeisiąs galion nuo 
birželio 15 d. Bet tas pakėli
mas nieko nereiškia, ka
dangi pastaruoju laiku pra-

AMERIKOS
LINIJA-Z ■ (

15 New Yorko 
^KLAIPĖDĄ 
\ Per Gothenburgį

į GREITA
i KELIONĖ

KELRODIS: Iš Philadelphijos, persikėlus Market St. Ferry, po 
dešinei, imkite Clementon gatvekarį ir važiuokite apie 45 mi

nutes iki Laurel Road. Išlipus, eikite po dešinei apie 7 minutes; 
perėję tiltą, ir vėl sukite po dešinei, ten ir pikniką rasite. Iš 
Philadelphijos, nuo Filbert ir Broad Sts., kas 15 minučių eina 
BERLYN BUS ir daveža visai arti pikniko vietos. Pervažiavus 
trekes, ant sekančio sustojimo, reikia išlipti ir eiti tiesiai 1 bloką 
iki tilto.
AUTOMOBILIAIS: Pervažiavus Delaware tiltą, važiuokite White 

Horse Pike keliu iki Union Ąye.; paskui sukite po dešinei j: 
Laurel Avc. ir važiuokite tiesiai iki tilto; pervažiavę tiltą, sukite 
po dešinei ir ten pikniko vieta.

inmiAivMMMiniini

H. Belsky Tel STagg 2-3487 H. Housenbold
PResident 3-5341 Minnesota 9-7222

CORNICES AND SKYLIGHTS
DENGIAME VISOKIUS 

STOGUS
$ Atliekame išpjaustymus švie

sai ir orui ir darome švininius 
ir kitokius šaltkalvystės 

darbus

Keletas draugų atžymėjo 
velionio J. Savicko veiklumą 
ir prisiminė, kad paaukautu- isu tuo tikslu, kad 
me politiniams kaliniams, I ti darbininkus nuo 
ypač, paliuosavimui Tomo 
Mooney. Aukavo šie draugai 
bei draugės: šeimininkai Je- 
zelskiai — $2.00; Repekąi — 
$T.00; po 50 centų M. šerei-1 
kienė, J. ir M. Saviai, M. ir O. i 

po 25c J. Bakšis ir < 
M. šereikis. Viso surinkta— Į 
$5.00, kurie likosi perduoti I 
Tarp. Darb. Apsigynimui ko-! 
vai delei Tom Mooney paliuo-, 
savimo. * i ja.

NEW YORK, N. Y.
181 N. Michigan Avc.

10 State Street,
73 Monroe Street, 

CAN. 1410 Stanley St.

87 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
Near So. 2nd Street

KETURIŲ CONN. APSKRIČIŲ IŠVAŽIAVIMAS
PUIKI MlfflKAlE PR 0CIMA IR PRJKJIBOS

Nedelioje, 4 d. Birželio-June, 1933
Lietuvių Darže, už Lakewood Ežero, Waterbury, Conh,

1

Kalbės Drg. R. Mizara, LDS Centro Pirmininkas, Dainuos Hartfordo Laisvės Choras, New Britain 
Vilijos Choras ir New Haveno Choras Daina ir pats Waterburio Vilijos Choras

Šiame išvažiavime bus proga susipažinti su daugeliu ir pasimatyti su tais, su kuriais jau senai nesi
matėme. Nes svečių bus iš visų miestų nuo Brooklyno iki Bostono. Gi Proletarų Meno Sąjungos 
Chorai pasirodys kiek jie nuprogresavo per žiemą besilavindami.

Gera Orkestrą Per Dieną Grieš Lietuviškus ir Amerikoniškus šokius.
Tad visi iš Conn, valstijos dalyvaukime ir pasilinksminkime taip svarbiame savo išvažiavime.'

ĮŽANGA 15 CENTŲ PRADŽIA 12 VALANDĄ DIENĄ
ALDLD 3-čias, LDŠA 8-tas, ALPM SĄJUNGOS 4tas ir LDS 5-tas APSKRIČIAI <

Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 
žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių žuvys

Ko 10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto
A T Q V £0*

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti

J. GEGŽNĄ
412 W. Susquehanna
Taipgi pas jį galima, gauti
vietų žuvų. Tai puikiausios rū 

šies kenuotos žuvys.

pas

Avė.
ir So>

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TEITELBAUM, ManadžertR

ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ 58c SUBATOS VAK. 75c 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktj ant trečių lubų, oringam kambary—35c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkižka Pirtis su moder
niškais pagerinimais. įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėnmui 
veltuiI MOTERIMS PANEDfiLIAIS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Tur
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu, 
29-31 Morrell St., tarpe Cook ir Deveboise Streets 

: TIES BROADWAY IR FLUSHING AVJENUE. BROOKLYN, N, Y.
KELRODIS: B. M. T. eleveiteriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties; 

B. M. T. subway—išlipt ant Montrbse Avė. stoties; visais 
Broadway karais—išlipt ant Flunhinc Ave.

JUOZAS KAVALIAUSKAS\

Laiminėtas Oratorius
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose
Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street 
PHILADSL PHIA, FA. 

Telefonai: Bell—Oregon HM 
Keyatone—Main 1417



jlapis šešta* LAISVI

| Šiandie Didžiulė Bendro Fronto Konferencija
Prieš Bedarbių Mėtymus iš Narni! ir už 

Didesnę Reguliarę Visiem Bedarbiam Pašalpą

tų, 247 Front St., mirė geg. 
31 d. Bus palaidota , birželio 
3 d., šv. Jono kapinėse.

Laidoja graborius J. Garšva.

(Daugiau Vietos Žinių 5 pusi.)

Baisios Vagystės Darbo Išslysta $150,000 Fal- 
Federacijos Lokalo

Viršininkų
šyvy Pinigų j Chicagos 

Paroda
NEW YORK. —1,000 narių 

52-ro lokalo Ornamentai and 
Architectural Geležies Darbi
ninkų Unijos užvedė teisme 
bylą prieš unijos centrą, kuris 
randasi Washingtone, 
ja priklauso prie 
Darbo Federacijos, 
kelia aikštėn baisias vagystes, 
kurias varinėjo 
Lokalo finansų 
iždininkas J. M. 
gali duoti jokios 
kur padėjo $75,000 unijos pi- rodą skleisti juos tarp susi- 
nigų. Jis savo vardu išsiėmė renkančių minių. Už vieną 
$9,000 pinigų ir “paskolino” tikrą dolerį jie paprastai duo- 
juos savo pačiai. Be lokalo davo po penkis netikrus, 
narių žinios jis pirko namą 
kalo vardu; ir neparodo 
skaitų už $75,000, kuriuos 
leido tam namui .

Bet unijos centras Washing
tone palaiko grafterius virši
ninkus Schillingą ir kitus, ir 
suspendavo visą lokalą, kuo
met jo nariai išsirinko 
valdybą. Tie ilgapirščiai biu
rokratai suorganizavo kitą lo
kalą 447-tą vietoj suspenduo
to.

Ta urii-
Amerikos
Nariai iš-

NEW YORK. — Detektyvai 
suėmė Tony Kaliontayes ir tris 
sėbrus, kaip falšyvų popieri
nių pinigų dirbėjus ir skleidė
jus. Pinigdirbiai buvo užklupti 
savo lizde, Joseph Vetere’s 
valgyklėlėje, 235 E. 29 St. Jie 
bandė revolveriu ir peiliais 
apsiginti, bet neturėjo laiko.
Suimtieji prisipažino, kad jau legatus; bet kur delegatai ne
išsiuntė $150,000 popierinių išrinkta, tai savo organizacijas 

j atstovauti

prieš Mėtymus iš Namų ir 
prieš Pašalpos Kapojimus šau
kia visų organizacijų atstovus 
į bendro fronto konferenciją 
šiandie, 10 vai. dieną, Irving 
Plaza svetainėje, kampas 15th 
St. ir Irving Place, New Yor
ke. Konferencijoj dalyvaus 
delegatai nuo desėtkų darbo 
unijų, kaip revoliucinių, taip ir 
federacinių, nuo šimtų pašal- 
pinių draugijų, nuo Progresy- 
viško Darbininkų Veikimo or
ganizacijos, Bedarbių Tarybų, 
Kom Partijos ir daugelis kitų.

Kai kurios lietuvių draugi
jos bei kuopos jau išrinko de-

ATSIDARĖ BEER GARDEN

rei- 
pa- 
už-bandė 

žiaurumus.
Carl Win-

PUIKIAME KIEME, po gražiais me
džiais, griežiant maloniai muzikai, 

galite smagiai pasišokti ir linksmai 
laikų praleisti. Kviečia visus draugus 
ir pažįstamus atsilankyti. Skanių 
užkandžių duodame už dykų. Bir
želio 3 ir 4 bus gražus parengimas, 
grajys merginos muzikantės po va- 
do.vyste Marty Turuta. Antrašas, 131 
N. 4th St., Brooklyn, N. Y., tarpe ■ 
Berry ir Bedford Ave. Savininkas 
John Jurevich. (130-132)

šeštadienis, Birželio 3, 1933

&

8YKI ATSILANKĘ PERSITIKR1NSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Primer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA ’

Visokią Rusiu Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

viršininkai.
sekretorius-

Schilling ne-
apyskaitos, netikrų pinigų į Chicagos pa-[turi konferencijoj

lo- '------------------

Tūkstančiai Studentą De
monstravo prieš Karišką 
Miesto Koleg. Prezidentą

blogėja, 
valdyba nusistatė ne- 
rendų už 200,000 be- 
šeimynas. Joms gręsia 
išmetimas. Bedarbių

kitą

Popierinių Maišelių 
Streikas Laimėtas

BROOKLYN. — Dvi savai
tės atgal sustreikavo Bleyer 
Kompanijos popierinių maiše
lių darbininkai prieš bosų , su
manymą nukirsti 20 nuošimčių 
algos, j Užvakar ^fabrikantai 
susišaukė darbininkus ir rau
dojo, apie savo bėdas,
ninkai sutiko nusileisti 5 nuo- • t
šimčius uždarbio vietoj 20; už
tat bosai turės mokėti naujoms 
darbininkėms $18 vietoj $15 į 
savaitę ir pagerinti įvairias 
kitas sąlygas.

Darbi-

NEW YORK. — 2,000 New 
Yorko Miesto Kolegijos stu
dentų ketvirtadienį turėjo de
monstracinį mitingą ant Con
vent Ave., arti Kolegijos. “Ša
lin Robinsoną iš Kolegijos pre
zidento vietos!” buvo dažniau
siai girdimas ©balsis. Robin
sonas, mat, yra šalininkas ka
riško studentų mankštinimo ir 
jis suspendavo aštuonis studen
tus už prieškarinę demonstra
ciją, studentų suruoštą pereitą 
pirmadienį. Prakalbas sakė d. 
Robert Minor, Norman Tho
mas ir patys studentai. Drg. 
Minoro prakalba ypač 
rino studentų veikimą 
imperialistinį karą. .

jų komitetai.
Bedarbių padėtis 

Miesto 
mokėti 
darbių 
greitas
pašalpa abelnai mažinama, ir 
sykiu darosi vis aršesnis poli
cijos teroras prieš pašalpos 
reikalaujančius alkanus be
darbius.

Laikinasis Komitetas Kovai Į Gegužės .paskutinę dieną 
buvo pasiųsta pas majorą O’- 
Brieną delegacija iš 30 darbi
ninkų su Carl Winter, centra- 
liniu Bedarbių Tarybų sekre
torium. Delegacija protestavo 
prieš policijos žvėriškumus ir 
prieš vis tankesnius nuteisimus 
kalėjimai! demonstrantų, 
kai au j ančių bedarbiams 
šalpos. Majoras 
ginčyti policjos 
Ant rytojaus
ter mušė jam telegramą, nuro
dydamas, kaip Bronxe tą pa
čią drėną buvo 8 darbininkai 
užpulti, apdaužyti, areštuoti ir 
nuteisti už demonstraciją prieš 
šelpimo biurą. Telegramoj 
reikalaujama, kad tuojaus bu
tų pašalinta policija nuo visų 
šelpimo biurų.

Šiandieninė konferencija nu
ties pamatus platesniam veiki
mui delei bedarbių reikalų; 
sykiu ji tarnaus kaipo mobili
zacija demonstracijai, kuri 
įvyks antradienį, birželio 6 d., 
11 valandą, prieš City Hali, 
kad priverst miesto valdžią 
išpildyti bedarbių reikalavi
mus, kurie bus išdirbti šiandie 
konferencjjoj.

Laisvė Gaunama ant 
Sekančių Stočių 

A

JONAS STOKES

sustip- 
prieš

Brooklyne
VAKACIJOMS VIETA

Puikiausia vieta vakacijom, na
mas ant puikaus kalno, aplinkui di
deli medžiai, platus sodas, žemiau i 
graži upė, tyras vanduo maudytis.

Įvairių rūšių uogų, nuo ankstyvo 136 Irving Avė. 
pavasario iki vėlumai vasaros, švie
žio pieno ir visokių daržovių apščiai.

Kaina tik $10.00 Į savaittę
Ypač dabar j pavasarį, kur tik ne

pažvelgsi mirga žiedai, leidžia ma
lonų kvapų, gaivina žmogaus svei
katų. Rašykite arba atvažiuokite 
persitikrinti:

BLOZNELIS,
R. F. D. No. 2. Catskill, N. Y.

1538 Dekalb Ave.
So. 4th and Havemeyer Sts- 
Bedford Ave. and So. 5th 
187 
223 
222 
135 
287 
350

st.

st.

Atsišaukimas į Long Is 
lando Darbininkus ir 

Farmerius

ti ir dengti. Išdėstykime savo 
reikalavimus Boardui Supervi- 
sorių,” masiniai numaršuoda- 
mi j Mineolą birželio 5 d.

Long Island Unemployed 
Action Committee.

Studentų Redaktorių Bau
dimas už “Nešvarumą”

NewNEW YORK.—Vienas 
Yorko City Kolegijos studen
tas tapo 30 dienų suspenduo
tas ir keturi aštriai nupeikti 
už tai, kad jie būk tyčia pri
dėję “nešvarių” raštų į savo 
redaguojamą studentų laikraš
tuką “Campus.” Viršininkai, 
matomai, surado nešvarumą 
tame, kad jie buvo kritikuoja
mi bei pašiepiami už savo at- 
žagareivišką politiką.

Kova už Teisę Pardavinėt 
Alų Krautuvėlėse

NEW YORK. — Valstijinis 
alaus viršininkas Mulrooney 
patvarkė, kad naujo alkoholi
nio alaus .tegalima pardavinė
ti '■ minkštųjų gėrimų krautuvė
lėse, saldainių krautuvėse, 
vaistinėse ir rašomųjų daiktų 
krautuvėse. Dabar daugelis 
tų biznierėlių susitarę duoda 
apeliaciją į valstijos augščiau- 
sią teismą, reikalaudami sau 
tos teisės.

Nieko Nerengiate Birž. 25
NEW YORK. — Jūrinių 

Darbininkų Industrinė Unija 
prašo visas kitas organizacijas 
nieko nerengti birželio (June) 
25 d.: Nes tą dieną ši revoliu
cinė unija turi savo masinį 
prieš-karinį parengimą ’ Star
light Stadiume, kur visi darbi
ninkai turėtų dalyvauti. Reikia 
minėti, kad prieškariniame j už
dėjime jūrininkų industrinė 
unija užima labai svarbią vie-

S.

Coney Island Bedarbių Pa
siryžimas prieš Policiją

CONEY ISLAND. — 50 po- 
licmanų ir du policijos veži
mai su bombomis ir kitais ka
riškai įrankiais negalėjo nu
gąsdinti 500 bedarbių ir dir
bančiųjų demonstrantų pereitą 
ketvirtadienį. Jie susirinko 
prieš šelpimo biurą, demons
travo ir kelias valandas ten iš
buvo, laukdami, kol delegatai 
parveš raportą, ką girdėjo iš 
miesto majoro. Policijos vir
šininkai, matydami darbininkų 
pasiryžimą, jiems kalbėjo : ga
lite čia būti, tik triukšmo ne
kelkite. Bet demonstrantai tų 
pamokinimų nepaisė, o poli- 

| cija nedrįso juos atakuoti. Kai
da, pagaliaus, delegatai atne
šė raportą, kad miesto majo
ras nieko bedarbiams nežada, 
—demonstrantai pareiškė: ki
tą kartą mūsų čia ateis dau
giau; o tuo tarpu mes juo 
smarkiau organizuosime be
darbius kiekviename bloke ir 
kožname name. * < '

MIRTYS — LAIDOTUVĖS

Jurgis Račiūnas, 48 metų, 
263 Kent Avė., mirė gegužės 
31 d. Bus palaidotas birželio 
3 d., šv. Jono kapinėse.

Marė BaltriiSaifiene,! 51 me-

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y

APLA 22 kuopos Susirinkimas 
įvyks pirmadienį, birželio 5 d. 8 vai. 

i vakare. Vieta—“Laisves” raštinėje. 
| Draugai, visi ateikite ir naujų drau- 
1 gų atsiveskite į kuopų. Taipgi turėsi
me išrinkti delegatų įseimą; yra ir 

, daugiau reikalų apkalbėti.
A. Baltaitis.

(129-130)

Ž.

LDSA 1-mo Apskričio Kon 
ferencijos Delegatėms

Lietuvių Darbipinkių Susi
vienijimo Amerikoje Pirmo 
Apskričio konferencija įvyks 
birželio 4 d., ateinantį sekma
dienį, Cranforde. N. J. f i »

Visos Brooklyno ir apielin- 
kių kuopų delegatės, kurios 
nori važiuoti sykiu į konferen
ciją, turi būti 8 vai. iš ryto 
Hewes St. 
tyje., 
sykiu, 
visoms

“eleveiterio” sto- 
Iš ten važiuosime visos 
Bus smagiau ir geriau 
susirasti vietą.

Apskr, Vai d. Narė,

f ar
fa ei

pa-

Long Islando Bedarbių. Vei
kimo Komitetas atsiliepia ne 
tik Į darbininkus, bet ir far
merius, kurių ant tos salos ne
mažai yra. šaukdamas mar
guoti į Nassau pavieto valdžios 
centrą, Mineolą, L. L, birželio 
5 d., ši piiipadienį ir būtį ten 
2 vai. po pietį) prie Court 

(House, Bedarbių Veikirno Ko
mitetas paduoda, kokiais tiks
lais bus marguojama ir demon
struojama, būtent:

Tinkama pašalpa arba ,dar- 
ba$ visiems bedarbiams ir var
gingiems farmeriams.

Neturi būt uždarinėjama 
vanduo, gazas ir elektra del 
negalėjimo apsimokėti.

Bedarbiai neturi būt mėto
mi iš namų del rendų neužsi- 
mokėjimo.

- Neturi būt atiminėjama 
meriams ūkiai už skolas 
taksus valdžiai.

Dabar gi Long Islande 
dėtis tokia:

Apart paleidinėjimo darbi
ninkų iš dirbtuvių, vis daugiau 
paleidžiama daržininkų ir kitų 
darbininkų, dirbančių pas po
nus. Kitiems algos be gailes
čio kapojamos. Gi bedarbių 
pašalpa ne tik mažinama, bet 
ir visai nutraukiama. Pereitą 
savaitę buvo paleista 11,000 
bedarbių iš pašalpinių. val
džios darbų; o jau pirmiau ge
gužės mėnesį paleistų skaičius 
siekė 25,000. >

Tuo pačiu laiku,j naudai 
bankininkų, kas kartas (. dau
giau atimama namukų iš dar
bininkų ir farmų iš1 smulkių 
ūkininkų, negalinčių atsimokė
ti. '

“Darbininkai ir farmeriai! 
Mes turime kovoti už savo tėi- 
sės, kaipo žmonės. Jeigu ka
pitalistai negali munis duoti 
darbo bei progos pasidaryti 
pragyvenimą, tai kapitalistai 
ir jų valdžia turi mus maitin-

REIKALAVIMAI

FOTOGRAFAS
pranešu lavo kostume- 

kad perkėliau saro studiją 
naujon vieton, 
p o* numerio 
512 Marion 8t., 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y, 

Naudoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi k u o- 
puildausi.

ftiuomi 
riams,

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Glenmore 5-9467

Bedford Avenue 
Bedford Avenue 
Berry Street 
Grand Street 
Grand Street 
Grand Street

Marcy Ave. and Grand 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street 
Graham Ave. and Stagg St. 
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Street and Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand Street 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

New Yorke

Tai puikiausia įtaisyta lietuviš
ka “barbemė” ir “Beauty Parlor” 
Brooklyne. Moksliniai patarnauja 
su moderniškomis mašinomis, sa
nitariškai užlaikoma, kainos labai 
žemos.

MOLLYN’S BARBER SHOP 
ir 

BEAUTY PARLOR
Kuris pirma buvo 578 Grand 

St., Brooklyn, N. Y., dabar yra 
perkeltas ant

447 GRAND ST. 
Prieš Republic Teatrą

Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and 14th Street 
Chatham Square
Desbrosses and Greenwich St. 
685 Washington Street
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniikas vyrų ir 

moterų ♦igas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
156 W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryto nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 3 
iki 9 vai. vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 po pietų
Telefonas Lackawanna 4-2180

^Sergančių Vyrą ir Moterą 

į Chroniškos Ligos Gydomos 
šiandien atei

kite delei savo 
sveikatos išty
rimo, o jums 
bus išaiškinta, 
kaip jūs fiziš
kai stovite.

Odos Nušašė- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
Silpnumas, 
Skilvio, Žarnų

ir Mėšlažarnes Ligos, Nervų įde
gimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. ,

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos 
ligos yra sėkmingai gydomos nau
joviškais, moksliškais būdais..

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, 
Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
bei Čiepų Išmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
Kalbame lietuviškai

DR. ZIN» 
ilOTAST 164 ST. N. T.
Tarp 4th Ave. ir Irving Place 

Įsisteigęs 25 metai 
Valandos—9 AM. iki 8 PM.; 

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVU”

REIKALINGAS senyvas žmogus ant 
ūkės. Darbas apie namus žiemų 

ir vasarų. Delei platesnių informa
cijų, kreipkitės laišku: F. Bakaitis, 
R; R. 2, Collinsville, Ill.

(130-131)

IŠRANDA VO J IMAI
PASIRANDAVOJA fornišiuotas kam 

barys. Didelis, su visais paranka
mais. Savininkę galima matyti sal
dainių krautuvėje, 51 Mcserole St., 
Brooklyn, N. Y. (130-131)
PASIRANDAVOJA 4 kambariai su 

visais parankamais. $26 randa, 
118 Union Avė., Brooklyn, N. Y.

(130-132)
PASIRANDAVOJA štords, tinkamas 

delei restauranto ar beer garden. 
473 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

(130-132)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA beer garden labai pi

giai. 417 Bedford Ave;, ■Brooklyn,
N. Y. ' (129-131)
PARSIDUODA didelis, kampas real 

estate 140 Brown Street, už pi
giau, negu pirihas morgičus $2,000. 
Atsišaukite S. A. Baron, 181* W. 
Girard Ave., Philadelphia, Pa/ 

(128-130)

NUŽEMINTOS KAINOS
suteikimui jums pasiliuosavimą nuo karšto 

oro pasaulio garsiausiose

Naujose Stauch Maudynėse
Coney Island ant Boardwalk, prie Stillwell Avenue

Season Lockers
’ Tik už $5.00;

Dviem kambarys $16.00 
Keturiem kambarys $20.00 

iem yra leidžiama naudotis mūsų roof-gąrden’u 
imii^stŠchm- ir atskirose^ kambariuose nuogiem 'vy- 
am ir moterim ant saulės be jokių ekstra‘mokėsčių.

r

i

402

NOTARY 
PUBLIC

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Telephone, Stag# X-440R

RADZEVIČIUS

Phone Sedgwick 3-3414

QUALITY SCREEN CO.
C. A. ALEX Savininkas

Sudedame screenas (sietus)
duris, langus ir gonkas. Patys 
atliekame visą dailydės (carpen
ter) darbą. Kainos labai prieina
mos.

4603 THIRD AVE.
BRONX, N. Y.

Tarpe 185th ir 186th Sts.

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

231 Bedford Avęnue 

BROOKLYN, N. Y.

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Arenu**!

BROOKLYN. N. Y.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

WVWWW WWW vwvww W ifttraioooiiOooirartuouOooiicKKViounoftcioirarainiAraioorooi

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW F. SALLAS 
( B I ELfi U S K A S) 
G R A B O R I U S 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS
660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

MŪSŲ (STAIGA ATLiEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS' PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR iŠ ČIA 
PAS1UNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
P1RMĄJA1 PAGALBAI AMB'JLANSINĮ AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATXRNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA vietą SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

.visais tais reikalais: KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSI^.

MŪSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTį. MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

Williamsburghe:
252 Berry St., Brooklyn. N. Y,

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

iki 4 kas dien, seredoms ir subatoms 
iki 7:30 .vai. vakarais.

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEbfiLIOMl^ 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.




